
        

 

Pasjonsspillet i OBERAMMERGAU 2022 

20. – 25 MAI 2022                                                                

Oberammergau-spillet fremføres hvert 10. år. På grunn av pandemien, ble det ikke noe 
spill i 2020. Men nå blir det i 2022. 
Historien skriver seg tilbake til 1634. Pesten herjet i Europa. Folket i den lille bayerske dorfen 
(landsbyen) Oberammergau, - var livredde. De ba til Gud at deres by måtte bli spart. De lovet 
å fremføre et takkespill dersom så skjedde.  -  Og byen ble spart! 
Og takkespill ble det. Ja, det nærmer seg 400 år med takkespill. Hvert 10. år har de fremført 
et gripende pasjonsspill (Jesu lidelse, død og oppstandelse….) – fra Palmesøndag til 1. 
påskedag. 



I 2022 skal spillet fremføres 104 ganger fra 16. mai til 4. oktober. Da har nærmere en halv 
million fra det meste av verden sett spillet. 
Oberammergau ligger i Bayern i Syd-Tyskland. Et naturskjønt område med mektige Alpefjell i 
sør. Her er det rike, særpregede tradisjoner og sterk gudstro. Vi er i et katolsk område. 
 
Reiseleder på turen er Reidulf Stige. 
 

TURPROGRAM 
 

DAG 1, FREDAG 20. MAI, NORGE - TYSKLAND  
Avreise fra Kjevik med SAS kl. 07.15 til Gardermoen med ankomst kl. 08.00. og videre med 
SAS kl. 1005 og ankomst München kl. 12.15. Her møter vi vår turistbuss som kjører oss til 
hotellet i Landsberg. Etter innsjekking er det tid til en spasertur i landsbyen. Middag og 
velkomstsamling med orientering om pasjonsspillet på hotellet.  
 

DAG 2, LØRDAG 21. MAI, PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU 
Denne dagen blir spennende og innholdsrik. Etter frokost kjører vi til Oberammergau, en 
kjøretur på ca 1 time så vi er fremme tidlig på formiddagen. Først drar vi til hotellet for å 
hente billettene og får deretter tid til en orienteringstur og tid på egenhånd, en bytur til fots, 
sightseeing, shopping (butikkene åpner kl. 10) og lunsjstopp. Vi gjør oss klar til å innta 
Amfiet, med 4.500 plasser, i god tid før 14.30. Da er det sikkerhetskontroll. Mellom 17.00 – 
20.00 inntar vi en god middag på en restaurant. Spillet varer til kl 22.30.    

           
DAG 3, SØNDAG 22. MAI, OBERAMMERGAU - KUCHL  
Vi forlater Oberammergau for denne gang og passerer grensen til Østerrike. Etter ca. 2,5 
timers kjøring er vi fremme i Kuchl. Her skal vi bo på Gasthof Mühlthaler i 3 netter. Dette er 
et koselig familiedrevet hotell i en hyggelig landsby. Etter innsjekking er det fri til en 
spasertur i landsbyen og et stopp for lunsj. Om kvelden blir det middag og oppsummering 
etter spillet.  



DAG 4, MANDAG 23. MAI, SALZBURG 
Denne dagen skal vi oppholde oss i Salzburg, Mozarts fødeby. Det er kun 30 minutters 
kjøretur. Vi møter lokalguiden på parkeringsplassen og starter med en sightseeing til fots. 
Etter et lunsjstopp er tiden satt av til individuelle valg. Shopping, museumsbesøk, e l.  
 
DAG 5, TIRSDAG 24. MAI,  
Vi kjører til området Berchtesgaden for bl.a et besøk til 
Hitlers Ørneredet på toppen av fjellet Kehlstein 1835 
meter over havet. Om ettermiddagen har vi en flott 
båttur på den velkjente Wolgangsee som bl.a. er kjent fra 
Ralph Benatzkys operette Värdshuset Vita Hästen. Ved 
ankomst St Wolfgang ser vi vertshuset fra utsiden i den 
lille koselige landsbyen som også er kjent for sin Dirndl, 
(tyrolerkjole). Noen vil kanskje kjøpe en tyrolerkjole. 

 
DAG 6, ONSDAG 25. MAI, HJEMREISEDAG  
Vi kjører tilbake til München. Avreise fra hotellet 
07.45 for å være på flyplassen ca. to timer før 
avreise med SAS kl 12.55 til Gardermoen med ankomst kl 15.05. Videre til Kjevik kl. 17.00 
med ankomst kl. 17.45.   
 
Turpris kr. 15.950,-. Turprisen er beregnet utfra kurser og priser i 2021. Endelig priser vil bli satt i 
henhold til flypris og valutakurser i februar 2022. 
Turprisen inkluderer:         
Flyturen Kristiansand - Oslo – München tur/retur. Bussturen som beskrevet, 5 overnattinger i 
dobbeltrom inkludert halv pensjon, d.v.s. frokost og middag, billetter til spillet, reiseledertjenester, 
utflukter som beskrevet. 
Turprisen inkluderer ikke:  
Tips, drikke til maten og øvrige måltider (lunsjer). Eventuelle inngangspenger.   

    
Info og påmelding, tur til pasjonsspillet i Oberammergau 20.-25. mai 2022: 
Påmelding til: GLA’TUR v/Rolf Solås, på mail til post@glatur.no eller i posten til 
Palle Rosenktantzgt, 19, 4616 Krisstiansand. Telefon 906 23 407  
Ved påmelding blir depositumsfaktura på kr. 5.000,- pr.person tilsendt som vedlegg i mail. Alle må ha 
reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig forsikring, (reiseforsikring og 
avbestillingsforsikring). Ved avbestilling på grunn av sykdom, dekker avbestillingsforsikringen 
kostnadene mot at det fremlegges legeattest. Ved avbestilling gjelder følgende 
avbestillingsregler; Avbestilles turen frem til 60 dager før avreisedato, belastes depositumsbeløpet. 
Avbestilles turen mellom 60 dager og 15 dager, kreves 50 % av turprisen Avbestilles turen mindre enn 15 
dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen. Det samme 
gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen. 
 

NAVN(ER)   (som i passet): ……………………............................................................................................ 
 
TLF: ………............................…… E- POST:.……….......…...................................................... 
 
ADRESSE:…………………………........................................................ POSTNR................STED:..................... 
 
Dersom du har spesielle kostbehov eller ønsker assistanse på fly, ber vi om at du gir informasjon om  
dette ……………………………....................................................................……………………………………………….  

mailto:post@glatur.no

