
 

 

Avresa 25/5 

PASSIONSSPELEN I OBERAMMERGAU 

Med Tyrolen 

 

Österrike är klassikern som man aldrig tröttnar på. Tillbringa några dagar med oss i detta härliga 

alplandskap innan vi fortsätter till resans höjdpunkt i Oberammergau. 

 

Dag 1  Vi lämnar Skåne och plockar, på tidig förmiddag, upp eventuella flygresenärer på Kastrup. Resan går 

genom Danmark och med färja från Gedser till Rostock. Vårt hotell finner vi strax norr om Leipzig. Ca 62 mil 

 

Dag 2  Vi fortsätter söderut mot Bayern och når Österrike vid Kufstein. På lite mindre vägar fortsätter vi in i 

aplvärlden till byn Uttendorf. Här hälsar familjen Altenberger oss hjärtligt välkomna. Vi bor på gemytliga 

Stubacher Hof och på Pension Koch. Ca 59 mil 

 

Dag 3  Efter frukost blir det utflykt till Berchtesgaden och Hitlers Örnnäste, Kiehlsteinhaus. Vi åker upp med 

specialbuss och sista biten med guldhissen i berget. Här upp har vi en hänförande utsikt. Efter besöket åker 

vi ner till den vackra sjön Königssee. Här kan vi äta lunch, shoppa eller bara strosa runt. Sedan tillbaks till 

Uttendorf. Ca 20 mil 

 

Dag 4  Idag åker vi på vackra vägar över Gerlos pass. I Krimml finns ett imponerande vattenfall och här kan 

vi vandra längs fallet och imponeras av vattenmassorna. På eftermiddagen är vi tillbaks i Uttendorf. Ca 18 

mil 

 

Dag 5  Nu åker vi mot Oberammergau. Vi kommer fram, checkar in och får fri tid fram tills spelen börjar kl 

14.30. Vi bor på några olika Pensioner och Gasthaus i Oberammergau. Ca 20 mil 

 

Dag 6  Med, förmodligen, djupa intryck lämnar vi passionsspelorten Oberammergau för denna gången. Vi 

färdas ganska rakt norrut och sista natten blir på Hotel xx i Kassel. Ca 55 mil 

 

Dag 7  Hemresedag. Vi passerar Hannover och Hamburg och snart är vi tillbaks på Kastrup och sedan Skåne. 

Ca 69 mil 

 

Pris:  11 990:- Enkelrumstillägg:  1 595:-  tillgången på enkelrum i Oberammergau är begränsad 

 

Allt detta ingår: Bussresa, logi i dubbelrum på mellanklasshotell med frukost och middag, i Oberammergau 

på Pension/Gasthof, 2:a klass biljetter till Passionsspelet, entréer och utflykter enligt program, svensk 

reseledare/kaplan, resemoms. 


