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Oberammergau 
– Passionsspil 
Kulturrejse til Sydtyskland 
Oplev det fantastiske passionsspil i 
Oberammergau, som nu opføres for 42. 
gang. Det imponerende passionsspil om 
Jesu Kristi lidelseshistorie opføres af 
mere end 2000 udøvere og skuespillere 
sammen med et 55-mand stort klassisk 
orkester. Glæd dig desuden til at opleve 
det smukke bayerske landskab og køre 
langs Tysklands ”Romantiske vej” til den 
berømte Middelalderby Rothenburg ob der 
Tauber.

DAG 1 
Udrejse
Morgenkomplet i Hedensted, frokost ved Neumünster 
og overnatning syd for Kassel.

DAG 2 
Efter morgenmaden kører vi fra vores overnat-
ningshotel. Vi får frokost omkring Ulm, inden vi 
om eftermiddagen ankommer til vores hotel nær 
Oberammergau. Der er tid på egen hånd, inden der om 
aftenen serveres en 3-retters middag.

DAG 3
Vi oplever det smukke bayerske område med bjerge 
og flot natur samt besøger det store benediktiner-
kloster i Ettal, som er kendt for sin rigt udsmykkede 
barokkirke. Vi kører dernæst til Oberammergau, hvor 
vi skal opleve turens højdepunkt. Passionsspillene. 
Passionsspillene er opdelt i to akter. Første akt er om 
eftermiddagen og anden akt om aftenen. Begge akter 
varer ca. 2 ½ time. Mellem akterne serveres der en 
3-retters middag. Glæd dig til en enestående oplevel-
se uden sidestykke, som giver minder for livet. 

DAG 4
Vi forlader Oberammergau-området. Efter et stykke 
tid kører vi ind på Tysklands vel nok mest berømte 
vejstrækning, nemlig Romantische Straße. Vi når 
frem til den smukke middelalderby Rothenburg ob der 
Tauber, hvor vi går en byrundtur. Byen er som taget ud 
af en middelalderfilm med urgamle huse, hyggelige 
pladser, tårne, fontæner, byport, forsvarsanlæg og 
charmerende vinstuer. Efter byrundturen spiser vi 
frokost på en lokal restaurant, inden vi fortsætter til 
vores overnatningshotel syd for Berlin. 

DAG 5
Turen fortsætter op gennem Tyskland. Frokost i 
Nemünster.

OM HOTELLET
Indkvartering sker på 4* hotel eller 5* pensionat i om-
egnen af Oberammergau. Der kører gratis shuttle-bus 
mellem overnatningssted og forestillingspladsen. 
Hotelnavn oplyses senest tre uger inden afrejse.

 5 DAGE FRA 7.995

KUN  
AFREJSE 

HVERT  
10. ÅR!

Oberammergau – Passionsspil
Tag med til Oberammergau, som endnu en gang danner rammen om det store passionsspil om Jesu Kristi 
lidelseshistorie. Siden 1634 har stykket været opført hvert 10. år på den store, imponerende friluftsscene 
i byen. Opførelsen varer fem timer, fordelt på to akter hhv. eftermiddag og aften. Historien begynder med 
Jesu indtog i Jerusalem, dernæst korsfæstelsen, døden og efterfølgende opstandelse.

NYHED
2020

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

16. juni 4D 7.995
16. august 4D 7.995

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.475

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 2 overnatninger i Tyskland 
• 2 overnatninger i nærheden af Oberammergau
• 4 x morgenmad
• 4 x frokost
• 4 x aftensmad
• 1 x billet til Passionsspillene (kategori 2)
• Turistskat
• Shuttle-bus mellem overnatningssted og 

forestillingspladsen
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR)
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