
Med Spjelkavik menighet til 

Oberammergau 2022

Turteam:
Randi Stige Øvstebø 
Tore Johan Øvstebø 

Flotte naturopplevelser kombinert med 
kultur og historie. Det blir varierte og 
innholdsrike dager på denne turen til pasjonsspillet  
i Oberammergau.

12. - 19. juli 2o22



Dag 1
Tirsdag 12. juli
Avreise fra Vigra med SAS kl 06.20. 

Ankomst Gardermoen kl 07.15. Vi flyr 

videre med Lufthansa kl 11.35 Ankomst 

Bayerens hovedstad München kl 13.50. 

På flyplassen venter vår norske turistbuss 

som skal være med oss på hele turen. Vi 

kjører inn til sentrum av byen hvor det 

blir litt tid til å se seg rundt i området 

rundt Marienplatz og kjøpe seg litt mat 

før vi setter kursen mot vårt hotell, Achat 

Hotel München Süd i utkanten av byen. 

Middag og velkomstsamling på hotellet 

om kvelden.

Dag 2 
Onsdag 13. juli 
Vi setter kursen sørover mot 

Oberammergau og skal gjøre oss 

kjent i området rundt spillbyen. Vi 

skal besøke Ludvig den II sitt slott, 

Linderhof og får en guidet omvisning i 

dette vakre barokkslottet. Vi skal også til 

vintersportsbyen Garmish Partenkirchen. 

Vi skal besøke hoppbakken og det blir tid 

til å rusle rundt og kjøpe seg litt lunsj på 

egenhånd. Vi skal bo de neste to nettene 

Salzburg 

TURTEAM

Randi Stige Øvstebø og 
Tore Johan Øvstebø 

Sjåfør: Torstein Nilsen  

FLYTIDER

Utreise 12. juli: 
AES - OSL   06:20 - 07:15
OSL - MUC   11:35 - 13:50

Hjemreise 19. juli:
MUC - OSL     15:55 - 18:05
OSL - AES    21:45 - 22:40 

Flotte naturopplevelser 
kombinert med kultur 
og historie. Det blir 
varierte og innholdsrike 
dager på denne turen 
til pasjonsspillet i 
Oberammergau.

i Oberammergau eller i en av de små 

byene i nærheten** middag på hotellet 

om kvelden.

Dag 3
Torsdag 14. juli
Dette er dagen for pasjonsspillet. Vi har 

god tid om formiddagen til å rusle rundt 

i den lille byen og tid til å kjøpe lunsj på 

egenhånd før vi finner plassene våre i 

amfiet. Forestillingen starter kl. 14.30 

og slutter ca. kl. 22.30. Midtveis i spillet 

blir det tre timers middags-pause og vi 

blir servert en tre retters meny på en av 

byens hyggelige restauranter. Tilbake til 

hotellet for overnatting sent om kvelden.

Dag 4
Fredag 15. juli
Vårt opphold i Oberammergau er over 

og vi forlater Bayeren for denne gang. 

Vi kjører sørover og krysser grensen 

til Østerrike. Vi passerer Seefeldt og 

Innsbruck og fortsetter videre østover. 

Ved Tysklands kanskje vakreste innsjø, 

Königssee blir tid til lunsj på egenhånd 

i en av de små kafeene langs vannet. 

Videre skal vi besøke et av de mest 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

omtalte stedene etter andre verdenskrig, 

Kehlsteinhaus, bedre kjent som 

Ørneredet. Et landsted på toppen av 

fjellet som ble gitt til Hitler i 50-års 

gave. Her kan vi nyte fantastisk utsikt 

over de bayerske Alpene. Vi fortsetter 

så til den lille koselige byen St.Johann 

in Tirol. Her skal vi bo godt de neste tre 

nettene på Hotel Post, midt i sentrum av 

byen. Hotellet har en flott beliggenhet 

og er godt utstyrt med store rom og en 

tiltalende velværeavdeling. Middag og 

Samling på hotellet om kvelden.

Dag 5 - 6
Lørdag 16. juli - søndag 17.juli
Disse to dagene skal vi tilbringe til 

fots i Kitzbüheler-alpene. Vi bor midt 

i hjertet av turområdet som tilbyr et 

stort utvalg av flotte turløyper. Her 

er mange alternative ruter både for 

de som vil ha en enkel rusletur, eller 

for deg som ønsker en mer krevende 

rute. Reiselederne legger opp gode 

turalternativ i begge kategorier for dere. 

Det går gondoler opp i høyden som tar 

dere med til godt egnede turområder. De 

som ønsker det kan selvfølgelig bli igjen 

i St.Johann og benytte seg av fasilitetene 

på hotellet eller å rusle rundt i den 

lille koselige byen. Det blir middag og 

samling på hotellet hver kveld.

Dag 7
Mandag 18. juli
Vi forlater St.Johann etter frokost og 

kjører mot Mozarts fødeby, Salzburg. 

Det er en kjøretur på ca 7 mil. Denne 

dagen gjør vi oss kjent i byen. Salzburg 

er en by med rik historie og vakker 

arkitektur. På formiddagen blir en 

guidet rundtur hvor vi får se alt det 

vakre denne byen har å by på. Lunsj på 

egenhånd. Ettermiddagen er satt av til 

egne opplevelser. Om kvelden blir vi 

tatt tilbake i tid under «Mozart Dinner 

Consert», en Mozart-konsert med  tre-

retters middag. Overnatting på Dorint 

City-Hotel i Salzburg.

Dag 8

Tirsdag 19. juli
Turens siste dag har kommet. Vi har 

litt tid på formiddagen i Salzburg før vi 

setter oss i bussen og kjører tilbake til 

flyplassen i utkanten av München igjen. 

Flyavgang fra München kl 15.55, ankomst 

Gardermoen kl 18.05. Avgang fra 

Gardermoen kl 21.45 og ankomst Vigra 

kl 22.40.

** Bosted i Oberammergau

Vi får ikke informasjon om bosted i 

Oberammergau før tett på spilldato. Vi 

får kun bekreftet kategori på bostedet 

på dette tidspunktet. Gruppene kan bli 

plassert i selve Oberammergau eller i små 

byer i nærheten som Oberau, Garmisch 

Partenkirchen og Murnau am Staffelsee. 

Dersom vi får informasjon om bosted før vi 

sender ut siste informasjon om turen ca 2 

uker før avreise vil vi informere om dette da.

Vandring i Alpene

Pasjonspillet  



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS  
Kr 23.950
Tillegg for enkeltrom: kr 2.000

PRISEN INKLUDERER: 
• Fly Ålesund - Oslo - München og                 

München– Oslo - Ålesund
• Busstransport i norsk turistbuss i henhold til 

programmet
• 7 overnattinger med frokost
• 7 middager
• Billetter til pasjonsspillet i kategori 1
• Tekstbok
• Inngangspenger og guider i henhold til programmet
• Billetter til gondoler på vandreturene
• Reiseledertjenester fra norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til måltidene

• Mat på flyet

• Forsikringer

• Tips

Passion Play Theatre

*Tilslutninger:
På denne turen tilbyr vi tilslutningsbilletter. 
Ta kontakt for tilpasset reiseopplegg og pris.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og valutakurser, og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på 

drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


