
 

 

Pasjonsspillet i OBERAMMERGAU 2022 
BAYERN,  TYROL  og SALZBURG 

20. – 26. JULI 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. 

I kombinasjon med spillet legger vi opp en spennende tur i Sentral-Europa.  

Vi flyr Oslo – München tur/retur med mulighet for tilslutningsbilletter tur/retur Oslo.  

 

Reiseledere på turen blir: 

Pastor Jan Gossner, Oslo Søndre Frikirke 

Sokneprest Trond Løberg, Klemetsrud/Mortensrud menighet  

 

 

 



 

 

 
 

Disiplene sover i Getsemane                                                           Judas kysser Jesus i Getsemane 

 

TURPROGRAM 

 

DAG 1, ONSDAG 20. JULI  
Avreise fra Gardermoen om morgenen, 07.15 til München med ankomst 09.30.  På flyplassen i München 

møter vi vår gode turistbuss som vil ta oss med på en 7-dagers rundtur i hjertet av Europa. Etter et par 

timer på autobahn, reiser de mektige Alpene seg foran oss, og vi ankommer vintersports-metropolen 

Seefeld i Østerrike. Vi er kommet til Tyrol! Her skal vi bo i 2 netter på Hotel Hochland.  -  Velkomstsamling 

med orientering om spillet på hotellet om kvelden. 

 

DAG 2, TORSDAG 21. JULI 
Etter en god tyroler-frokost, kjører vi ned de bratte svingene til Arlbergdalen. Her tar vi vestover til Imst. 

Videre går turen over Alpene til Füssen. Vi besøker det verdenskjente slottet Neuschwanstein før vi kjører 

et stykke på Die Romantische Strasse til Oberammergau. Vi gjør oss litt kjent i spillbyen, før turen går 

tilbake til Seefeld. 

 

DAG 3, FREDAG 22. JULI 
Denne dagen blir spennende og innholdsrik. Vi kjører en times tid tilbake til Tyskland, og ankommer 

klosterbyen Ettal. Kort besøk i klosterkirken. Etter orientering og en kort byrundtur til fots i landsbyen 

Oberammergau, spiser vi våre medbrakte lunsjpakker. I god tid før 14.30 inntar vi plassene i det store 

Amfiet som i år tar 4.300 mennesker. Mellom 17.00 – 20.00 inntar vi en god middag på en av byens 

restauranter. Spillet sluttes kl 22.30. Overnatting på hotel i Ettal.    

 

                                       



 

 

 

 

DAG 4, LØRDAG 23. JULI 
Vi forlater Oberammergau for denne gang. Vi besøker Ludwig 2. sitt vakre slott Linderhof før vi kjører ned 

til Innsbruck. Herfra går turen østover gjennom storslagen Alpenatur til Kitzbûhel hvor vi tar dagens 

lunsjstopp. Siste etappe går på Alpenstrasse inn til Mozarts fødeby, Salzburg, hvor vi skal bo de siste 

nettene. Middag og Overnatting på ACHAT Plaza Zum Hirschen hotel i sentrum av byen.   

DAG 5 OG 6, SØNDAG OG MANDAG 24. og 25. JULI, SALZBURG 
Søndag kjører vi tilbake til Tyskland og besøker området Berchtesgaden hvor bl.a Ørneredet ligger. 

Mandag skal vi oppholde oss i Salzburg. Vi starter med en 3 timers bysightseeing til bl.a 

Domkirken, Slottet, Mozarts hus m v. Lokal guide. Etter lunsj er tiden satt av til individuelle valg. 

Shopping, museumsbesøk, konsert, e l. 
Turavslutning på hotellet om kvelden etter middag. 

DAG 7, TIRSDAG 26. JULI, Hjemreisedag 

Vi sier farvel til Tyrol og Østerrike, og kjører tilbake til München. En tur på ca 2 timer. 

Her venter flyet som skal ta oss tilbake til Oslo. Avreise kl. 15.55 og ankomst Gardermoen 18.05. 

Korrespondanse med fly til øvrige byer i Norge. 

 
Bybilde i Oberammergau 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisindikasjon for 7 dagers tur, kr. 18.950,-   

Turprisen er foreløpig, og er beregnet ut fra kurser og priser i 2021. Endelig pris vil bli satt i 

henhold til flypriser og valutakurser i februar. 

Turprisen inkluderer:         

• Flyturen Oslo – München tur/retur.  

• Bussturen i Alpeland ( i Tyskland og Østerrike) 

• 6 overnattinger på gode hoteller. 6 frokoster og 6 middager. Lunsjpakke i Oberammergau. 

• Billetter til Spillet. Kategori 1. Omvisning i Oberammergau med orientering. 

• Reiseledertjenester fra norske turledere. 

• Utflukter slik det fremgår i turprogrammet. 

 

Turprisen inkluderer ikke: 

Tips, drikke til maten, øvrige måltider, lunsj. Eventuelle inngangspenger. Enkeltrom ca 350,- pr natt 

 

INFO og PÅMELDING til: 

GLA’TUR  Tlf 906 23 407  

Jan Gossner  Tlf 915 12 155  

Trond Løberg          Tlf 986 49192             

 

 
Gross Glockner       Kehlstein (1820 m.o.h.) "Ørneredet". 
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