
2020 - PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU  
med kombinert Premium Elvecruise fra 17.  -  24. juni  

 
 

Premium Elvecruise med All  Inclusive fra Budapest, via Bratislava, Wien til Passau. 
Skeddersydd for 1. gang sammen med Pasjonsspillet som i år arrangers for 42. gang ( neste gang i 2030 ) 

 
 

Tenke seg Premium Elvecruise ( ALL Inclusive) til Passau, videre med buss gjennom vakre Bayern videre til                 
området Oberammergau nær Garmich Partenkirchen i Syd Tyskland med hotellovernattinger.   

5 netter ( 6dg) cruise med fantastiskt Premium skip MS Symphonie 2. 
 

I 1632 ble Oberammergau rammet en av pesten, som herjet i Europa. Omtrent halvparten av befolkingen døde. Som et siste desperat forsøk, avla de eldste i 
lands-byen et løfte til Gud om at hvis landsbyen ble spart for mer død og fordervelse, skulle landsbyens  befolking vise Jesu lidelseshistorie hvert 10. år                        
–  i all evighet. Antallet dødsfall i landsbyen ble kraftig redusert i løpet av få måneder, og første fremføring av Pasjonsspillet ble holdt i 1634. Fra 1680 er spillet-
fremført hvert 10. år. Tenk at det er kun den lokale befolkningen som er skuespillere på senen og gjør det unikt og populært med gjester fra hele verden.     
 
 

Til orientering er Oberammergau er en liten by i de tyske alpene med 5.000 innbyggere boende i byen. Byen er og viden kjent for sin handverkere og treskjærings 
kunst ikke minst. Går vi i gatene er det mange små treskjærer-butikker, som selger figurer med både religiøse motiver samt leker og humoristiske portretter etc. Som så 
mange andre landsbyer i Bayern er byen preget av hus fasader unike veggmalerier. I 2020 settes spillet opp for 42. gang og 100 oppsett er planlagt i 2020 fra mai til 
oktober! Se turpakken er inkludert. Vår skreddersydde tur i 2020 er kombinert med et fantastisk elvecruise fra Budapest i Ungarn på Donau. Turen går via Bratislava 
Slovakias hovedstad, Wien som er Østerikets hovedstad videre gjennom  Wachaudalen og kjente småbyen Melk med sitt fantastiske Benediktinerkloster før vi fortsetter 
til Passau, grensebyen i Tyskland, hvor elvene Inn og Ils begge renner inn i Donauelva på veien til Svartehavet. Med MS Symphonie 2 er det luksus med 2 etasjer og 
kun 106 gjeste-plasser. Med All Inclusive er all mat og drikke med alle 6 dagene på cruiset. Vi gjør Budapest før vi går om bord og kan spare utflukt  - tur med Anne 
Kari som er lommekjent. Det vil si at vi nyter full uttelling av oppholdet på båten. Bratislava likeledes  - Anne Kari tar dere med på kjekke ting når båten er ved havn. Det 
er og nødvendig å nevne for nye gjester at masse underholdning er om bord, velkomst drikk, presentasjon av personell, Show med mannskapet, som regel og folklore 
og underholdning fra de forskjellige nasjonene vi besøker.  - Detaljert foreligger ikke dette enda i programmet om bord.   

 
Dag 1  Søndag 17. juni  STAVANGER  - BUDAPEST UNGARN     
Kl.07.00  Fremmøte på Sola for innsjekk Norwegian til Budapest. 
Kl.08.20 Flyavgang er fra Stavanger via Oslo til Budapest. Transitt via Taxfree. 
Kl.13.05  Ankomst til Budapest, tollklarering og tur med buss til en ekstra ungarsk 
  opplevelse med hesteshow og lunsj på Pustaen i ekte ungarsk tradisjon.   
  Vi blir og kjent med Donaus Dronning og kan nyte livet om bord i cruise-  
  skipet påfølgende dag, mens andre er på utflukt. Vi blir bedre kjent med  
  hverandre og hygger oss sammen på båten og Anne Kari er med på land. 
Kl.17.00 Innsjekk og tildeling av våre lugarer, som blir vårt kjekke hjem på den 
  flotte turen langs Donau elven. Kun plass til 106 gjester. 
Kl.18.00 Velkomstdrink og presentasjon av mannskapet på båten.  
Kl.19.00 Felles middag i den kjekke restauranten på båten.   
 

Dag 2 Mandag 18. juni BUDAPEST I UNGARN - BRATISLAVA-SLOVAKIA 
  Frokost på båten før vi går i land og opplever bykjernen. Byen var delt  
  frem til1873. Buda med krokete gater, tyrkiske bad og slottet på toppen 
  og Pest med sitt flate landskap med rette gater og yrende folkeliv. 
  Her er det masse å se– markedshall med mat og håndverk, gågata  
  Vaci Utca med sitt folkeliv. Musèer, kirker, kafeer og konditorier. Lunsj på  
  båten og middag i båtens restaurant med all inclusive.  
  Vi seiler fra Budapest om ettermiddagen nordover mot Donauknee og vi 
  dere mot til Bratislava om natten.  
 

Dag 3 Tirsdag 19. juni BRATISLAVIA - WIEN ØSTERRIKE`S HOVEDSTAD 
  Frokost i båten etter ankomst i Bratislava tidlig om morgen.   
  Vi vandrer en runde i Bratislava som er hovedstad i Slovakia sammen med 
  vår guide. Bratislava er en sjarmerende by og gamlebyen fortoner seg  
  som en landsby. En vel bevart hemmelighet med byens gamle sentrum  
  inneholder mange barokke palass, kirker og åpne plasser. Etter lunsj utpå 
  dagen seiler vi mot Wien og ankommer slik at vi kan ha kvelden der.  
  Middag og felles hygge i baren med mange nok sitteplasser.  
 

Dag 4 Onsdag 20. juni WIEN I ØSTERRIKE - MELK ( Schönnbrunn tillegg )  
Kl.08.00 Frokost sammen med gode venner om bord. Dagens utflukt starter med  
  en byrunde med by guide og etterpå besøker vi Schönbrunn palasset med 
  1441 rom. Vi ser noen rom i slottet som var sommerresidens for  
  Habsburg monarkene - den mest kjente er Maria Theresa. Vi passerer på  
  den Spanske Rideskolen ligger. Etter besøk på palasset kommer vi tilbake  
  til båten for lunsj og avslappende ettermiddag.  
Kl.19.00 Middag om bord og skipet seiler videre om kvelden og natten til Melk  

Klosterkirken i Ettal   
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Dag 5 21. juni MELK  -  PASSAU TYSKLAND 
Kl.08.00 Vi spiser frokost, mens vi seiler den vakreste delen av Wachau-dalen og  
  ankommer etter hvert byen Melk. Vårt forslag er utflukten til Durnstein, en 
  festningsby hvor Richard Løvehjerte var fange.  
Kl.13.00 Lunsj på båten, før avreise til Klosteret i Melk ( tillegg ), den flotte                           
  barokkbygningen som kneiser på høyden over byen og elva. Klosteret ble bygd 
  som palass mellom 1702 og 1736. I dag er dette et aktivt Benediktinerkloster 
  med 900 elever, som bor på internat og går på skolen. Denne studieplassen er 
  svært anerkjent. Vel tilbake på kvelden starter vi vårt cruise videre til imot  
  Passau, som er grenseby MOT Tyskland. Elvene Inn og Ils møter her Donau 
  elven, som kommer fra Schwartz Wald og renner gjennom Tyskland.   
Kl.19.00 Gallamiddagen er i kveld  - og vi nyter denne siste kvelden om bord.  
  Etter middag gleder vi oss til felles hygge i baren.     
 
Dag 6 22. juni PASSAU  - OBERAMMERGAU  - PASSJONSPILL BYEN 
Kl.08.00 Etter siste bufeet frokosten om bord og ferdigpakka bagasje, får vi utforske 
  den flotte bykjernen på egen hånd. Byen, møte-punktet for elvene har sin 
  flotte arkitektur fra over 300 år siden. Det var med hjelp av italienske  
  arkitekter at byen ble forvandla til barokk stil med høge tårn og åpne plasser. 
  Lunsj spiser vi i byen før vi drar videre i buss.  
Kl.14.00  Avreise gjennom Bayern til Oberammergau, kjent over hele verden for sitt 
  unike Pasjons-spel. Det blir innsjekk på vårt hotell før vi får litt fritid frem til 
  middag som selvsagt er inkludert med drikkevarer ( 1. drikk øl/vin/brus etc. ) 
 
Dag 7 23. juni OBERAMMERGAU PASSJONS SPELET 
Kl.08.00 Frokost på vårt hotell.    
Kl.10.00 Transfer med buss til sentrum av byen Oberammergau med sitt kjente  
  «Spielhaus» hvor Pasjons spillet oppføres gjennom hele sommersesongen.  
  Byen er verdensberømt for sin folkekunst og sitt pasjonsspill. Alle husene i 
  byen er dekorert med veggmalerier fra bibelen. Vel 2000 personer deltar i 
  den seks timer lange forestillingen. Innbyggerne i byen som spiller rollene i 
  Pasjonspillet, forvandles fra å være en ekte «bayerer» til jøder og romere på 
  Kristi tid. De har latt hår og sjekk vokse i flere år for å få spille i «Det stor 
  slagne spillet» som finner sted i det store ”Passionspielhaus”. Det er 4720  
  sitteplasser under  hver forestilling og vi har fått gode sitteplasser nær  
  scenen. Spillet vil for første gang i år bli fremført på ettermiddagen og kveld.  
Kl.12.30 Vi spiser lunsj sammen før spillet.  
Kl.14.30 Spillet starter og første del av oppsettet varer frem til 17.00.  
  Spillet oppstod etter at en av byen borgere lovet i bønn til Gud at dersom  
  byen ble spart for mer død og lidelse etter denne pesten som herjet, så 
ville   de spille og fremføre Jesu Lidelseshistorie. Så er blitt gjort etter at byens  
  ble spart og dette er utpekt som Verdens største Spill med 100 oppsett.   
Kl.18.30 Middag sammen på en restaurant.   
Kl.20.00 Starter spillet igjen og i mellomtiden koser vi oss i den kjekke byen, som i 
  seg selv er en opplevelse.   
Kl.22.30 Er spillet ferdig og sammen drar vi med buss tilbake til vårt hotell.  
 

Dag 8 24. juni OBERAMMERGAU  - MÜNCHEN  - STAVANGER  
Kl.07.30 Frokost på hotellet vårt. Vi slapper av før avreise  - gjør siste shopping.  
  Vi benytter siste formiddag til egenopplevelser. Reiseleder hjelper.  
Kl.15.50 Innsjekk etter ankomst med buss fra Oberammergau.  
Kl.14.10  Flyavgang fra München via Oslo til SVG. ( mat kan kjøpes om bord.) Taxfree!  
Kl.19.05 Flyavgang videre til Stavanger med Norwegian.   
Kl.19.05 Ankommer vi Stavanger, handler tax fritt og ønsker vel hjem til gode venner.  
 
Pris pr. pers på topp dekk v. 40 bet. «All Inclusiv Premiun båt»  kr. 28 900,-   
Pris pr. pers på main dekk v. 40 bet. «All Inclusiv Premiun båt»  kr. 27 900,-   
 
Inkludert i turen:       Tillegg på turen : 
* Fly til Budapest - fly retur fra München inkl. flyskatt .  *Enelugar på turen kr. 8600 
* Bagasje innsjekka er 20 kg. Pluss kabinbagasje 8 kg.   *Enerom hotell kr. 1000,- 
* 5 n. luksus all inklusive - Premium MS Symphonie 2. *Dag 6, 7, 8 drikke v. måltid 
* 2 n. på hotell inkl. helpensjon Oberammergau området. *Tips til mannskap ca. E 50 
* Buss v. ankomst byrunde med Ungarsk hesteshow og lunsj.  
* Bussbruk fra Passau til Oberammergau, hotell samt flyplassen returdag. 
* Busstransfer til/fra Oberammergau. 
* Billetter til Pasjonsspill, turistskatter og avgifter.  
* Utflukter iflg. program, transferer som i program.    
* Reiseleder fra Anne Kari T. Fossen tlf. 00 47 909 77 141 
 
Påmelding: Depositumsfaktura kr. 7 500,- Sluttregning 2. måneder før avreise  
 
Forbehold om endringer av pris grunnet manglende flyruter som er utenfor vår kontroll. Pr i dag                           
estimert pris fra Norwegian. Forbehold om ruteendringer, valutaendringer, avgifts– og oljetillegg for 
2020. Grunna særskilte regler for dette arrangementet med våre samarbeidspartnere aksepteres kun 
full betaling ved avbestilling etter 1. februar fra både Cruise selskap, hotell, Pasjonsspillbilletter.                             
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