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Bakgrunn for spillet: I 1633, midt i 30-
års krigen, herjet det en pest i området. Inn-
byggerne i den lille byen Oberammergau 
bad til Gud og lovte at om ingen flere døde 
av sykdommen i byen deres skulle de hvert 
10. år fremføre et takkespill – et pasjonsspill 
som skildret Jesu lidelse og død. Innbyggerne 
ble bønnhørt og ingen flere døde. 

I 1634 holdt de derfor løftet sitt og frem-
førte spillet som de hadde lovet. Spillet ble 
fremført på kirkegården, over gravene til 
ofrene for pesten. I over 380 år, nesten 
uten avbrudd har de fremført pasjonsspillet 
hvert 10. år. 

Når det nå vises for 42. gang blir det sett på 
som det viktigste spillet i verden, og den lille 
landsbyen i Bayern forventer ca 500.000 
besøkende i forbindelse med forestillingene. 
Over halvparten av disse forventes å være 
utlendinger.
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Pasjonsspillet i Oberammergau tiltrekker seg mange 
hundre tusen besøkende fra hele verden hvert 10. år. 

I 2020 settes spillet opp for 42. gang. 

I henhold til reglementet kommer alle skuespillerne i verdens 
største amatør dramaforestilling fra landsbyen. Alle som deltar, alt 
fra hovedrollene som Jesus, Maria og Judas, medlemmene i koret og 
orkesteret, brannmenn og de som hjelper deg til sitteplassen din. 
Alle må være født i Oberammergau eller ha bodd der i minst 20 år. 

Forberedelser i Oberammergau 
Oktober 2018: Innbyggerne i Oberammergau fornyer sine løfter 
fra 1633. Samme dag blir hovedrolleinnehaverne annonsert og 
introdusert

Askeonsdag 2019: Fra denne dagen må alle deltakerne la hår og 
skjegg gro

November 2019: De starter øvingene til spillet

16. mai 2020: Premiere på det 42. pasjonsspillet 

Forestillingen starter kl 14.30 varer til 22.30, (13.30 – 21. 30 
fra 17/8) det er en 3 timers middagspause midt i spillet der en blir 
fraktet frem og tilbake i shuttlebusser til serveringsstedet.

Det er forestillinger 5 dager i uken, hver uke i perioden 16. mai – 
4. oktober. Det store amfiet har plass til 4.500 personer. Alle 
sitteplassene er under tak, mens forestillingen foregår under åpen 
himmel.

Billetter Amfiet er oppdelt i 6 billettkategorier. Alle våre billetter 
er kategori 1 – beste kategori.

Tekstbok  Spillet fremføres på tysk. Inkludert i billetten er en 
tekstbok på tysk eller engelsk. Med denne tekstboken kan en følge 
dialogene underveis. Plussreiser vil denne gangen som de to 
foregående få tilgang til denne tekstboken når den er klar og få den 
oversatt til norsk. Alle som reiser på tur med oss vil få en norsk 
tekstbok og får følge forestillingen på vårt eget språk.
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Det er med stor glede vi her presenterer 
vårt turprogram for Pasjonsspillet 

i Oberammergau 2020

Plussreiser var i 2010 og 2000 den største turoperatøren 
fra Norge med et stort antall grupper til Oberammergau. 
Med erfaringene fra tidligere år vil vi også denne gangen satse 
stort og presenterer her 18 turer som du nå kan melde deg på. 
Som du vil se på de neste sidene vil vi ha et god og variert til-
bud av gruppereiser. De fleste vil gå med fly tur/retur, men vi 
vil også ha en del turer med buss og noen vil gå med buss en 
vei og fly den andre. Lengden på reisene vil variere fra 6-12 
dager. Alle vil kombinere oppholdet i Oberammergau med 
noen dager på et annet reisemål. Vi har et stort antall av 
erfarne reiseledere, predikanter og sjåfører med oss på laget. 
Mange av dem var med oss også i 2010. 

På alle Plussreiser sine gruppeturer til Pasjonsspillet vil vi i for-
kant av forestillingen ha en grundig gjennomgang av hva du 

kan forvente deg å se. Det er derfor alltid minst en overnatting 
før dere kommer til selve spillbyen. Det vil som regel også  
være en overnatting etter oppholdet i Oberammergau der en 
får dele sine opplevelser av spillet. Pasjonsspillet er en flott og 
sterk opplevelse og i følge vår erfaring er den grundige gjennom-
gangen før og etter spillet noe våre gjester setter stor pris på.

Oberammergau ligger ca 1 time sør for München i den 
naturskjønne Ammer dalen ved foten av Kofel fjellet. Den er 
omgitt av Ammergau alpene. Landsbyen er ikke bare kjent for 
pasjonsspillet, men også for de flotte veggmaleriene på mange 
av husene. Treskjæring er også en stor kunst i dette området 
og en finner et stort utvalg av trefigurer til salgs i butikkene der. 
Innbyggerne i Oberammergau kombinerer kunst og tradisjon 
med deres hengivenhet til religion og gjestfrihet.
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Vi flyr fra Oslo til München fredag formiddag. På flyplassen i München 
møter vi vår norske turistbuss som tar oss videre over grensen til 
Østerrike og Mozarts fødeby, Salzburg. Her bor vi i 3 netter og får 
oppleve byen og området rundt. Vi skal blant annet besøke Hitlers 
landsted, Ørneredet.

Turen går så videre mot spillbyen Oberammergau. Vi skal bo på Hotel 
Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve Oberammergau 

sentrum i 2 netter. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. 
Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før 
spillet starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet 
tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt. Neste dag besøker vi 
blant annet Ludvig den 2. sitt slott, Linderhof, før vi setter kursen 
mot München hvor vi skal ha siste overnatting sør for byen. Flyavgang 
tilbake til Oslo neste dag. 

Pasjonspill i Oberammergau og opera i Verona er bare noe av det du 
får oppleve på denne turen. Torsdags formiddag flyr vi fra Oslo til 
Milano. Der møter vi vår norske turistbuss som tar oss med en kort 
kjøretur til den koselige byen Desenzano og vårt hotell for de tre neste 
nettene. I løpet av disse dagene vil vi blant annet ha utflukter til Verona 
med byvandring og opera, Venezia og båttur på Gardasjøen. 

Derifra går turen nordover til Tyrollbyen Bolzano, hvor vi skal bo ei 
natt før vi setter kursen mot spillbyen Oberammergau. 

På veien stopper vi innom blant annet Garmisch-Partenkirchen og 
Ludvig den 2. sitt slott, Linderhof. 

Vi skal bo to netter fordelt på to hotell i sentrum av spillbyen. På selve 
spilldagen blir det på formiddagen god tid til å se seg rundt i den lille 
sjarmerende byen, før pasjonspillet starter kl 14.30. Det blir pause 
med middag midt i spillet. Neste dag setter vi kurs mot München, 
hvor vi skal ha siste overnatting sør for byen før vi flyr tilbake til Oslo. 

Oberammergau & Salzburg

Oberammergau & Gardasjøen og opera i Verona

0b Avreise med fly fra Oslo 15. mai, retur med fly den 21.mai. 
Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 17.000,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Oddvar Søvik og Liv Kaland Fjellstad

0b Avreise med fly fra Oslo 21. mai, retur med fly den 28. mai.  
Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Brynhild og Jan Heitmann

15. - 21. mai

21. - 28. mai
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Buss fra Møre og Trøndelag gjennom Gudbrandsdalen til Oslo, natt- 
seiling med Stena Line til Frederikshavn.
Buss fra Bergen, via Haugesund og Stavanger til Kristiansand. Utreise 
med Color Line til Hirtshals. Overnatting i Frederikshavn.  

Gruppen reiser samlet videre til Hamburg. Besøk i sjømannskirken om 
kvelden. Turen går videre sørover og det blir en overnatting til under- 
veis før vi nærmer oss spillbyen. Her skal vi bo på fordelt på to hotell 
i den koselige lille byen Murnau et par mil utenfor selve Oberammergau. 
På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir da god tid 
til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl 
14.30. Pause midt i spillet med middag. 

Etter spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt. 

Neste dag kjører vi østover, krysser grensa til Østerrike og videre til 
Zell am See. Her skal vi bo i 3 netter i den kjente vintersportsbyen 
som ligger nydelig til ved en stor sjø. Det blir utflukter med buss til 
Hitlers Ørneredet og til Franz Joseph Höhe med fantastisk utsikt over 
Østerrikes høyeste fjell Gross Glockner, 3798 moh. 

Etter oppholdet i Alpene kjører vi nordover igjen. Det blir to over- 
nattinger på veien. En av dem i Berlin hvor det blir tid til en rundtur 
med lokalguide. Fra Kiel reiser vi med Color Lines cruiseferje tilbake 
til Norge. Buss tilbake til Sør- og Vestlandet, og Møre og Trøndelag.

Vi flyr fra Oslo til München, der vi blir møtt av vår norske turistbuss. 
Den tar oss med over grensen til Østeriket og byen Linz ved bredden 
av Donau.  

Her starter vi på sykkelturen østover neste morgen. De neste 4 dagene 
skal vi til sammen sykle ca 20 mil langs langs elva som byr på vakre 
naturopplevelser. Slott, klostre, vingårder og sjarmerende landsbyer 
møter oss på veien mot Wien. Overnatting i småbyer underveis på 
sykkelturen før vi kjører inn til Østerrikes hovedstad. Vi får se litt av 
denne flotte kulturbyen før vi neste morgen setter kursen mot vårt 
neste mål for turen, spillbyen Oberammergau. 

Vi skal bo på Hotel Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve 
Oberammergau sentrum i 2 netter. På spilldagen kjører vi inn til 
sentrum etter frokost. Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille 
sjarmerende byen før spillet starter kl 14.30. Pause midt i spillet med 
middag. Etter spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt.

Neste dag krysser vi grensa til Østeriket igjen. Her skal vi bo midt i 
den kjente vintersportsbyen Seefeld ca 1 times kjøring øst for 
Oberammergau. Muligheter for fjellturer, utflukt med buss eller 
avslapning i hotellets spa avdeling. Etter to netter her kjører vi direkte til 
München, en ca 2 timers kjøretur.  Fly tilbake til Norge.

Oberammergau & Zell am See

Oberammergau & Sykkeltur langs Donau 29. mai - 7. juni

7. - 18. juni

0b Avreise med fly fra Oslo 29. mai, retur med fly den 7. juni. 
Totalt 10 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 22.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Kørner Høie og Geir Sandvik

b- Avreise med buss 7. juni, retur med buss den 18. juni. 
Totalt 12 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 20.000,-
Pristillegg: ca 300,- per natt for enkeltrom/lugar Turteam: Klaus Muff, Ingebjørg Berstad Torp og Svein Bjarne Aase
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Buss fra Møre og Trøndelag gjennom Gudbrandsdalen til Oslo, natt- 
seiling med Stena Line til Frederikshavn.
Buss fra Bergen, via Haugesund og Stavanger til Kristiansand. Utreise 
med Color Line til Hirtshals. Overnatting i Frederikshavn.  

Gruppen reiser samlet videre til Hamburg. Besøk i sjømannskirken om 
kvelden. Fra Hamburg kjører vi til Tysklands hovedstad, Berlin. Her bor 
vi i to netter og skal blant annet ha rundtur med lokal guide. Videre 
går turen til Weimar hvor vi skal ha to overnattinger. Disse dagene skal vi 
vandre i Luthers fotspor og skal blant annet besøke Wittenberg, Erfurt og 

Eisenach. Etter oppholdet i Luthers område setter vi kursen mot spill-
byen. Her skal vi bo på fordelt på to hotell i Ettal, ca 5 km utenfor selve 
Oberammergau. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. 
Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før 
spillet starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar 
bussen oss med tilbake til hotellet vårt. Neste dag starter vi turen nord-
over igjen. Det blir to overnattinger på veien. En av dem i Heidelberg 
og en i Hannover. Fra Kiel reiser vi med Color Lines cruiseferje tilbake 
til Norge. Buss tilbake til Sør- og Vestlandet, og Møre og Trøndelag.

Oberammergau & Berlin og i Luthers fotspor

Oberammergau & Gardasjøen, Verona og Venezia

7. - 18. juni

16. - 23. juni
Avreise med fly fra Oslo til München. Vi skal ha ei natt i Bayerns 
hovedstad, før turen går sørover mot spillbyen Oberammergau. Vi 
skal bo to netter fordelt på to hotell i Oberammergau sentrum og 
Schlosshotel Linderhof like utenfor byen. På spilldagen blir det tid til 
å se seg rundt, før spillet starter kl.14.30. Pause med middag midt i 
spillet. 

Neste dag går turen fra Oberammergau sørover mot Italia og 
Gardasjøen. Vi skal vi bo i den koselige byen Desenzano i 4 netter. 
I løpet av disse dagene blir det blant annet utflukt til Venezia, opera i 
Verona og båttur på Gardasjøen. Fly tilbake til Norge fra Milano. 

0b Avreise med fly fra Oslo 29. mai, retur med fly den 7. juni. 
Totalt 10 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 22.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Kørner Høie og Geir Sandvik

b- Avreise med buss 7. juni, retur med buss den 18. juni. 
Totalt 12 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 20.000,-
Pristillegg: ca 300,- per natt for enkeltrom/lugar Turteam: Klaus Muff, Ingebjørg Berstad Torp og Svein Bjarne Aase

b- Avreise med buss 7. juni, retur med buss den 18. juni.  
Totalt 12 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 20.000,-
Pristillegg: ca 300,- per natt for enkeltrom/lugar Turteam: Kurt Andre Henriksen, Svein og Solveig Granerud

0b Avreise med fly fra Oslo 16. juni, retur med fly den 23. juni 
Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Kari og Helge Standal
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Vi flyr fra Norge til Ungarns hovedstad Budapest. Her bor vi i to netter 
og får en smakebit av byens mange attraksjoner. Vi setter så kursen 
mot Østerrike. Det blir et flott elvecruise på Donau fra Krems til Melk. 
En overnatting i Wels før vi kjører til Wien. Med to overnattinger her 
får vi med oss både en konsert og flere av severdighetene i landets 
hovedstad og største by. Vi gjør oss klare til pasjonsspill og setter 
kursen mot Oberammergau. Her blir vi fordelt på to hotell i Ettal, 
ca 5 km utenfor selve Oberammergau. 

På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir da god 
tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl 
14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss 
med tilbake til hotellet vårt. Neste dag kjører vi de få milene til 
München og flyr tilbake til Norge.

Oberammergau & Budapest og Wien

Vi flyr fra Oslo til Praha. Her blir vi møtt av vår norsktalende guide 
som skal være med oss under oppholdet i Tsjekkias hovedstad. Vi 
bor godt i byen i 3 netter. Disse dagene blir vi kjent med byen som 
ofte blir beskrevet som en av Europas vakreste byer. Det blir guidet 
rundtur i byen, elvecruise på Moldau, folklore og middager på lokale 
restauranter. Vi kjører så mot spillbyen. 

Vi skal bo på Hotel Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve 
Oberammergau sentrum i 2 netter. 

På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir da god 
tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl 
14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss 
med tilbake til hotellet vårt. Neste dag besøker vi blant annet Ludvig 
den 2. sitt slott, Linderhof før vi setter kursen mot München hvor 
vi skal ha siste overnatting sør for byen. Flyavgang tilbake til Oslo 
neste dag. 

Oberammergau & Praha

19. - 26. juni

5. - 11. juli

0b Avreise med fly fra Oslo 19. juni, retur med fly den 26. juni.  
Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: John Edvard Olsen og Arvid Hunemo

0b Avreise med fly fra Oslo 5. juli, retur med fly den 11. juli. 
Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 17.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Jens Petter Jørgensen og Marit Karin Nygård
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Denne turen går med buss fra Norge og med fly hjem fra München.

Buss fra Bergen, via Haugesund og Stavanger til Kristiansand. Utreise 
med Color Line til Hirtshals. Overnatting i Ålborg.  

Turen går videre til Tyskland og Hamburg. Besøk i sjømannskirken om 
kvelden. Fra Hamburg kjører vi til Tysklands hovedstad, Berlin. Her bor 
vi i to netter og skal blant annet ha rundtur med lokalguide. Videre går 
turen til Weimar hvor vi skal ha to overnattinger. Disse dagene skal vi 
vandre i Luthers fotspor og skal blant annet besøke Wittenberg, Erfurt 

og Eisenach. Etter oppholdet i Luthers område setter vi kursen mot spill-
byen. Her skal vi bo i to netter i Garmisch Partenkrichen , ca 25 km uten-
for selve Oberammergau. 

På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir da god tid til 
å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl 14.30. 
Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss med tilbake 
til hotellet vårt. Neste dag skal vi mellom annet besøke hoppbakken i 
Garmisch Partenkirchen før vi setter kursen mot München hvor vi 
overnatter siste natten før vi flyr tilbake til Norge neste dag.

Oberammergau & Berlin og Luther 9. - 18. juli

Buss fra Møre og Trøndelag gjennom Gudbrandsdalen til Oslo, natt- 
seiling med Stena Line til Frederikshavn.
Buss fra Bergen, via Haugesund og Stavanger til Kristiansand. Utreise 
med Color Line til Hirtshals. Overnatting i Frederikshavn.  

Gruppen reiser samlet herifra til Hamburg. Besøk i sjømannskirken 
om kvelden. Turen går videre sørover og det blir en overnatting til 
underveis før vi nærmer oss spillbyen. Vi skal bo på Hotel Forsthaus i 
Oberau noen få minutter fra selve Oberammergau sentrum. Her bor 
vi i 2 netter. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir 
da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet 

starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar 
bussen oss med tilbake til hotellet vårt. Neste dag forlater vi Bayern og 
setter kursen mot Sveits. Her bor vi i 3 netter i storslagen natur i den 
lille alpebygda Hasliberg ved Meiringen. Daglige utflukter i området. 

Etter oppholdet i Sveits setter vi kursen nordover. Turen går gjennom 
Rhindalen med stopp bl.a. i Strasbourg og Heidelberg. Det blir to 
overnattinger på veien før vi kommer til Kiel. Fra Kiel reiser vi med 
Color Lines cruiseferje tilbake til Norge. Buss tilbake til Sør- og Vestlandet, 
og Møre og Trøndelag.

Oberammergau & Sveits 17. - 28. juli

0b Avreise med fly fra Oslo 19. juni, retur med fly den 26. juni.  
Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: John Edvard Olsen og Arvid Hunemo

0b Avreise med fly fra Oslo 5. juli, retur med fly den 11. juli. 
Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 17.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Jens Petter Jørgensen og Marit Karin Nygård

0b Avreise med buss 9. juli, retur med fly den 18. juli. 
Totalt 10 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Karl Johan Hallaråker og Ingebjørg Berstad Torp

b- Avreise med buss 17. juli, retur med buss den 28. juli. 
Totalt 12 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 300,- per natt for enkeltrom/lugar Turteam: Svein Bjarne Aase, Margunn og Ludvig Bjerkreim
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Vi flyr fra Oslo til München. Her blir vi ei natt, før setter kursen med 
vår norske turistbuss mot spillbyen Oberammergau. På veien blir 
det stopp ved Garmisch-Partenkirchen og Ludvig den 2. sitt slott 
Linderhof. 

Vi skal bo på Hotel Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve 
Oberammergau sentrum, i 2 netter. På spilldagen kjører vi inn til 
sentrum etter frokost, hvor det blir god tid til å se seg rundt i den lille 
sjarmerende byen. Forestillingen starter kl 14.30, og det er pause midt 
i med middag. Etter spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt.

Neste dag krysser vi grensen til Østeriket, og setter kursen mot vinter- 
sportsbyen Kitzbühel hvor vi skal bo 4 netter. Disse dagene skal vi 
nyte i vakker natur. Området er svært godt egnet for fjellturer på 
sommerstid og her blir det mulighet for både korte og lange turer. 
Søndag setter vi kursen nordover igjen, og tar fly hjem til Norge fra 
München. 

Buss fra Møre og Trøndelag gjennom Gudbrandsdalen til Oslo, 
nattseiling med Stena Line til Frederikshavn.
Buss fra Bergen, via Haugesund og Stavanger til Kristiansand. Utreise 
med Color Line til Hirtshals. Overnatting i Frederikshavn.  

Gruppen reiser samlet videre til Hamburg. Besøk i sjømannskirken om 
kvelden. Turen går videre sørover og det blir en overnatting til under- 
veis før vi krysser grensen til Østerrike og videre til Zell am See. Her 
skal vi bo i 2 netter i den kjente vintersportsbyen som ligger nydelig til 
ved en stor sjø. Det blir utflukter med buss i området. 

På vei mot Oberammergau stopper vi ved Hitlers Ørneredet. Vi skal 
bo på fordelt på to hotell i den koselige lille byen Murnau et par mil 
utenfor selve Oberammergau. På spilldagen kjører vi inn til sentrum 
etter frokost. Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende 
byen før spillet starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter 
spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt. Neste dag går turen 
nordover til Rhindalen hvor vi bor i naturskjønne omgivelser i to 
netter. Det blir så en overnatting til på vei mot Kiel hvor vi tar Color 
Lines cruiseferje tilbake til Norge. Buss tilbake til Sør- og Vestlandet, 
og Møre og Trøndelag.

Oberammergau & Kitzbühel

Oberammergau & Zell am See og Rhindalen 17. - 28. juli

26. juli - 2. august

b- Avreise med buss 17. juli, retur den 28. juli. 
Totalt 12 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 300,- per natt for enkeltrom/lugar Turteam: Arvid Lukkedal, Aud Karin K. og Ragnar Ringvoll

0b Avreise med fly fra Oslo 26. juli, retur med fly den 2. august. 
Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 18.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Aud og Johan Halsne
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På denne turen kombinerer vi pasjonsspillet med vandreturer i 
Dolomittene. Vi flyr fra Norge til München og kjører til byen Toblach 
helt nord i Italia. Her skal vi bo i fire dager og vi har da 3 hele dager 
satt av til vandreturer i fjellet. Det vil være ulike turer å velge mellom 
slik at det blir alternativ både for de som ønsker lange turer og de som 
kan tenke seg litt kortere ruter. Etter flotte dager i fjellet setter vi kursen 
mot Oberammergau. 

Vi skal bo to netter fordelt på flere hotell sentrum av byen. På spill- 
dagen blir det på formiddagen god tid til å se seg rundt i den lille 
sjarmerende byen, før forestillingen starter kl 14.30. Det blir pause 
med middag midt i spillet. 

Neste dag setter vi kurs mot München, hvor vi skal ha siste overnatting 
sør for byen før vi flyr tilbake til Oslo. 

Vi flyr fra Oslo til München hvor vi har første natten, før vi kjører sørover mot 
spillbyen. Vi skal bo på Hotel Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve 
Oberammergau sentrum i 2 netter. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter 
frokost. Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet 
starter kl 13.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss med 
tilbake til hotellet vårt. 

Dagen etter kjører vi til Bodensjøen. Innsjøen strekker seg langs grensen til både 
Sveits, Østerrike og Tyskland. Her skal vi skal bo de neste tre nettene og det blir 
flotte utflukter i alle de tre landene. Det blir blant annet båttur på sjøen og besøk 
på blomsterøya Mainau. Fly tilbake til Norge fra München. 

Oberammergau & Dolomittene

Oberammergau & Bodensjøen

6. - 13. august

16. - 22. august

b- Avreise med buss 17. juli, retur den 28. juli. 
Totalt 12 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 300,- per natt for enkeltrom/lugar Turteam: Arvid Lukkedal, Aud Karin K. og Ragnar Ringvoll

0b Avreise med fly fra Oslo 26. juli, retur med fly den 2. august. 
Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 18.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Aud og Johan Halsne

0b Avreise med fly fra Oslo 6. august, retur med fly den 
13. august. Totalt 8 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 18.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Reidun og Kurt Hjemdal

0b Avreise med fly fra Oslo 16. august, retur med fly den 
22. august. Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 18.000,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Harry Wiig-Andersen og Anita Solbakk
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Denne turen arrangeres i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon. 

Vi flyr fra Norge til Wien der vi bl.a. besøker Stephansdomen, Belvedere og Schönbrunn slott, og vandrer i 
det jødiske kvarter. En konsert i Europas fremste musikkby hører selvsagt med. Etter tre netter i 
habsburgernes hovedstad, drar vi videre til Mozarts fødeby, Salzburg, der vi tilbringer de to neste nettene. 
På veien legger vi inn et minicruise på Donau, fra Krems til Melk. Det blir også en avstikker til Hitlers 
landsted, Ørneredet. 

Fra Salzburg setter vi kursen mot Oberammergau, nærmere bestemt den koselige landsbyen Murnau, 
der vi skal bo under spillet. Hele spilldagen tilbringer vi Oberammergau. Det blir da god tid til å se seg 
rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl 13.30. Pause midt i spillet med middag. Turen 
avsluttes med to overnattinger i Munchen før vi flyr tilbake til Norge. Her vil vi blant besøke konsentrasjons- 
leiren Dachau, Nymphenburg slott og holocaustmuseet.

Denne turen arrangeres i samarbeid med Kunnskapsreiser. 

Vi flyr fra Oslo til München hvor vi skal bo ei natt, før turen går videre til spillbyen Oberammergau. Her 
skal vi bo fordelt på  to hotell i sentrum av byen. På spilldagen blir det på formiddagen god tid til å se seg 
rundt i den lille sjarmerende byen, før forestillingen starter kl 13.30. Det blir pause med middag midt i 
spillet. Neste dag setter vi kursen østover til Østerrike og Mozarts fødeby, Salzburg. På veien besøker vi 
Hitlers landsted Ørneredet. Vi skal bo 3 netter i Salzburg hvor vi får oppleve den kulturrike byen. Etter 
noen innholdsrike dager her kjører vi til München og flyr tilbake til Oslo.  

Oberammergau & Wien, Salzburg og München

Oberammergau & Kunnskapsreiser til Salzburg 23. - 29. august

21. - 30. august

0b Avreise med fly fra Oslo 23. august, retur med fly den 
29. august.Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Gerd Helga og Lidvar Nygjerde

0b Avreise med fly fra Oslo 21. august, retur med fly den 
30. august. Totalt 10 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 23.000,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Bodil og Rolf Gunnar Heitmann
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Avreise med fly fra Oslo til München hvor vi bor en natt før turen går 
sørover mot spillbyen Oberammergau. Her skal vi bo i to netter på 
Hotel Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve Oberammergau 
sentrum. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir 
da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet 
starter kl 13.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar 
bussen oss med tilbake til hotellet vårt.

Neste dag går turen fra Oberammergau sørover mot Italia og 
Gardasjøen. Vi skal vi bo 4 netter i den koselige byen Desenzano. I 
løpet av disse dagene blir det blant annet båttur på Gardasjøen og 
utflukt til Venezia. Fly tilbake til Norge fra Milano. 

Avreise med fly fra Oslo til München hvor vi bor en natt før turen går sørover mot 
spillbyen Oberammergau. Her skal vi bo i to netter på Hotel Forsthaus i Oberau noen 
få minutter fra selve Oberammergau sentrum. På spilldagen kjører vi inn til sentrum 
etter frokost. Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før 
spillet starter kl 13.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss 
med tilbake til hotellet vårt.

Dagen etter setter vi kursen mot OL byen Seefeld. Her bor vi midt i den sjarmerende 
Tyrolerlandsbyen i 2 netter. I løpet av disse dagene skal vi blant annet ha utflukt til 
Innsbruck og Bergisel bakken. Fly hjem til Norge fra München.

Oberammergau & Gardasjøen

Oberammergau & Seefeld og Innsbruck

15. - 21. september 

27. september – 2. oktober

0b Avreise med fly fra Oslo 23. august, retur med fly den 
29. august.Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 19.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Gerd Helga og Lidvar Nygjerde

0b Avreise med fly fra Oslo 21. august, retur med fly den 
30. august. Totalt 10 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 23.000,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Bodil og Rolf Gunnar Heitmann

0b Avreise med fly fra Oslo 15. september, retur med fly den 
21. september. Totalt 7 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 18.000,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Helge Hansen og Wenche Lunde

0b Avreise med fly fra Oslo 27. september, retur med fly den 
2. oktober.  Totalt 6 reisedager

Turprisen 
inkluderer:

Reisen fra Norge tur/retur
Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program
Tekstbok på norsk
Reiseledertjenester fra norsk turteam

Ca pris: 15.500,-
Pristillegg: ca 250,- per natt for enkeltrom Turteam: Harald Svendsen og Åsmund Steinnes
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Skreddersydde reiser 
Turene presentert i denne katalogen omtaler vi gjerne som ferdigsydde påmeldingsturer. Men 
visste du at Plussreiser hvert år skaper en mengde ulike gruppeturer for foreninger, kor, skol-
er, aviser og nærradioer? Vi er like gode på planlegging av turer for vennegrupper og bibel-
grupper som for familier og firma. Faktisk så gode at om lag halvparten av våre reisegjester hvert 
år kommer fra skreddersydde opplegg.

Vi kan tilby skreddersydde turer til Oberammergau 
i 2020 for grupper på minimum 20 deltakere.

Den som har arrangert en temareise, vet at det kan være tidkrevende. På planleggingsstadiet er det et utall av 
valg som skal gjøres. Derfor kan det være godt å få bistand fra en profesjonell turoperatør. Våre reisekonsulenter, 
som vi gjerne også kaller turskreddere, gjør turen for dere – med bestilling, prisforhandling, ordner reise- 
dokumenter, guider, inngangsbilletter – i prinsippet alle detaljer som skal til for en vellykket reise. Vi tar selvsagt 
også ansvar for oppgjør inn mot de ulike leverandørene. Dere har kun kontakt med «deres» reisekonsulent i 
Plussreiser – mer trenger dere ikke. Vi gjør det som kan oppleves som kompliserte oppgaver enkelt.

Dersom dere ønsker det kan vi også stille med teknisk reiseleder for deres gruppe. Reiseleder vil da ta seg av 
praktiske gjøremål som innsjekk på hotell, avtaler med restauranter, busselskap m.m. Reiselederen vil også ta 
ansvar ved uforutsette hendelser som for eksempel sykdom. Du som arrangør kan helt og fullt fokusere på 
opplevelsen og det sosiale fellesskapet i gruppen.
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Generelle vilkår 

PLUSSREISER sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser og 
reisegaranti” av 01.07.18, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” 
utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbruker- ombudet gjeldene fra 
01.01.15.

PLUSSREISER forplikter seg til å gjennomføre turene etter de 
oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette 
hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta program- 
endringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytt av transport- 
middel, overnattingssted, endring av turteam, droppe severdigheter/ 
besøkssted o.l. 

PLUSSREISER kan avlyse turen/avgangen dersom det blir for få 
påmeldte. Dette bestemmes ca 3 måneder før avreise.

Den reisende har plikt til å selv sette seg inn i vilkår og informasjon 
tilsendt fra turoperatør.

PÅMELDING 
Påmelding skjer via vår hjemmeside www.plussreiser.no eller på 
telefon 70179000.
 
Du regnes som påmeldt når din bestilling har nådd oss. Om du 
ønsker å trekke deg fra en tur gjelder generelle avbestillingsregler 
selv om du ikke har betalt inn depositum/turpris.

AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig 
for å tegne de forsikringer som ønskes. Vi anbefaler alle å tegne en 
avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen dersom 
den ikke er inkludert i reiseforsikringen.

Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding 
og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan 
ikke etterbestilles etter at depositumet er innbetalt. Den blir ikke 
refundert ved avmelding. Pris for avbestillingen er 5% av tur-
prisen, minimum kr 500,-                                            
– Forsikringen dekker fri avbestilling ved sykdom/død hos den 
reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste 
familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller 
søsken). Dette må bekreftes med legeattest som må fremlegges 
senest 1 måned etter avreisedagen.

Spesielle vilkår for turer til Pasjonsspillet 
i Oberammergau 2020 

BETALING OG DEPOSITUM 
Betalingen for turer til Passjonspillet i Oberammergau 2020 skjer 
i tre deler. 
Depositum 1 på kr 1500 betales ved bestilling. 

Depositum 2 på kr 4500 skal være innbetalt før 1. mai 2019. 

Dersom påmelding skjer etter 1. mai 2019 skal hele depositumet 
på kr 6000 betales samlet.

Restbeløpet betales 8 uker før avreise. 

I 2018 og 2019 sendes bekreftelser med depositumsfaktura ut 
ved påmelding. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert tur-
program sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2020.

FORBEHOLD OM PRISENDRINGER 
Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. 
Alle prisene i denne katalogen er estimerte priser. Disse prisene 
ble satt høsten 2018. Flybilletter og andre transporttjenester for 
2020 var da ikke lagt ut for salg. Prisen er kalkulert med de valuta- 
kurser som var gjeldende ved produksjon av turen. Dersom det blir 
vesentlige forandringer i flyprisene og valutakursene, devaluering 
el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme 
gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av fly- 
skatter eller lignende.

Vi tar på denne bakgrunn forbehold om prisjusteringer frem til 
våren 2020. 

AVBESTILLING 
Avbestilling før 1. oktober 2019 vil medfører et gebyr på kr 1000.

Avbestilling mellom 1. oktober 2019 og 60 dager før avreise vil 
medføre et gebyr på kr 6000.

Avbestilles turen mellom 60 dager og 15 dager før avreise, kreves 
50% av turprisen

Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende 
frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme 
gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på 
hele reisen.

Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn 
depositum/turpris. PLUSSREISER kan da fakturere dette i ettertid.

Vi tar forbehold om trykkfeil i turprogrammet.
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Returadresse: Plussreiser, Vasstrandveien 1, 6011 Ålesund

70 17 90 00  
Ekspedisjonstid, mandag - fredag:  09.00 - 15.30

Vasstrandveien 1, 6011 Ålesund 

plussreiser.no


