PASJONSSPILLENE I OBERAMMERGAU
30. mai - 1. juni 2022

I alpelandskapet syd i Tyskland ligger den lille byen Oberammergau
med ca 5000 innbyggere. Det nærmer seg raskt en nye oppføring av
de kjente Pasjonsspillene; i 2022.
Spillet arrangeres KUN hvert 10. år! I 2020 måtte spillet grunnet
pandemien utsettes, men tas nå opp igjen – og neste gang blir 2030
Pasjonsspillet i Oberammergau i Tyskland spilles bare hvert 10.
år og er enormt populært. Slik har det vært i hele 400 år. I 2022 er
pasjonsspillet tilbake, og vi har billettene! Vi inviterer også til et
cruise på Rhinen fra Strasbourg og på elven Tizla fra Tokaj til
Budapest i forkant av spillene (se egne brosjyrer). Alle som
ønsker det, får første rett til å bestille det kombinerte opplegget
med cruise og pasjonsspillet. Kun 5 rom for kun Oberammergau
For 42. gang skal innbyggerne i Oberammergau spille Jesu lidelseshistorie.
Det be-gynte med et løfte som ble gitt til Gud i 1633. På sekstenhundretallet,
under 30-års krigen, var Europa herjet av en pest. Den kom også til denne
lille byen i Tyskland. Da flere av innbyggere hadde mistet livet, møttes
innbyggerne ved kirken til bønn. De ba om at ikke flere måtte bli rammet, og
samtidig gav de et løfte om at dersom de ble bønnhørt, ville også de lage et
spill til minne om Jesu lidelse. I Bayern og Tyrol var det på denne tiden mer
enn 200 byer og landsbyer som hadde slike spill. Pesten herjet ikke videre i
Oberammergau etter at de gav løftet, og nå skulle også Oberammergau ha
sitt spill. Helt fra første framføring i 1634 og fram til i dag har de
i takknemlighet holdt sitt løfte.
Alpebyen er i seg selv verd et besøk. I byen finnes vegger dekket med vakre
freskomalerier. Med en spesiell teknikk ble kunstverk fremstilt på frihånd på
husveggene. De kan være to – tre hundre år gamle, og ble malt for å friske
opp den lille byen i dalføret.
I snart 300 år er pasjonsspillet spilt hvert 10. år. Med 4720 sitteplasser
blir det nær en halv million fra hele verden som får se spillet. Mer enn 2000
av byens befolkning på 5000 er direkte med i spillet og arrangementet. I de
største masse-scener er det mer enn 600 personer samtidig på scenen.
Selve forestillingen begynner kl 14.30 og første del varer til kl 1700, deretter
middag og så startet spillet opp igjen kl 20.00 og varer til 22.30. Vi bor to
netter i Garmisch Partenkirchen, 20 km fra Oberammergau, og har derfor
god tid i denne vakre landsbyen med pasjons-museet (hvor inngangsbillett
er inkludert), samt mange små, spennende butikker.
Pasjonsspillet i Oberammergau er en verdensbegivenhet.
Det fremføres kun hvert 10. år. Neste gang er i 2030!

Praktisk informasjon om reisearrangement fra Travel & Learn
Fly til München – Garmisch Partenkirchen

1. dag: MANDAG 30. MAI

M

For de som er på et av våre 2 alternative cruise ankommer dere Garmisch Partenkirchen for middag og overnatting.
SAS fra Oslo avreise kl 11.35, fra Bergen kl 09.20, fra Stavanger 09.35 og Trondheim 09.55 til München ank 13.50 og
så buss til Garmisch Partenkirchen og middag og overnatting på Mercure hotel.

2. dag: TIRSDAG 31. MAI

PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU

F,M

Hele formiddagen kan vi rusle rundt i den vakre byen Oberammergau. Et besøk på byens museum er inkludert.
Kl. 14.30 begynner spillet i det store amfiet. Middagspause fra kl 17.00 til kl 20.00. Spillet avsluttes kl 22.30.

3. dag: ONSDAG 1. JUNI

Hjemreise med SAS

F

Vi forlater Garmisch Partenkirchen for denne gang og flyr hjem fra München med SAS kl 12.55 ankomst Oslo kl
15.05.ank Bergen kl 17.05, Stavanger kl 16.50, Trondheim kl 17.15
Sentralt i Garmisch Partenkirchen, 20 km fra spillebyen Oberammergau, har vi en
pakke med 2 overnattinger i dobbelt-rom på Mercur Hotel ****. Transfer med
buss fra München flyplass til Garmisch, middag ankomstdagen på hotellet. Neste
dag inngår frokost på overnattingsstedet, varm lunsj i Oberammerau før
forestillingen og varm middag i pausen i forestillingen. Avreisedagen inngår
frokost. I tillegg til overnatting, Måltider, billett til forestillingen er også inkludert
nødvendig lokal transport (shuttlebuss) mellom overnattingssted og
Oberammergau for de som har behov for det. Forestillingen i billettkategori 2
eller 3 og museet er også inkludert.

Forestillingen går på tysk, men en liten bok om spillene på engelsk samt fri entré til museet i Oberammergau
følger også med i pakken vår. Det er god sikt til scenen fra alle seter i spillhuset som tar 4 720 tilskuere.
Akustikken i hallen er utmerket. Vi har billetter i kategori 2 og 3. KUN 5 rom er satt av til denne kategori.

PRIS: Kr 11 850 per person i
dobbeltrom (kun 5 rom)
kr.1000 rabatt for bestilling før
15. desember 2021
Enkeltromstillegg: kr 2 995

Inkluderer:
* Flyreise Oslo – München - Oslo
* Transfer fra flyplassen i München til
hotellet i Garmisch Partenkirchen
og retur.
* 2 overnattinger på 4* hotell i
Garmisch Partenkirchen med frokost
* 2 middager m drikke og kaffe/te
* Transport til og fra spillehallen.
* Nummererte billetter til pasjons
spillet i kategori 3.
* Tekstbok, utdeles i Oberammergau
* Reiseleder fra Travel and Learn

Inkluderer ikke:
* Avbestillings- og reiseforsikring
* Tips til sjåfør og hotellpersonale
* Måltider og drikkevarer foruten til 2
middager som omtalt.

PÅMELDING på e-post til:
post @ travelandlearn.no
eller på tel: 47 89 60 60

Påmelding snarest
kun få plasser
Travel and Learn er medlem av:
Oberammergau
Kgs 15.07.21

For reisen til pasjonsspillet i
gjelder helt spesielle vilkår til
våre underleverandører. Dette
reflekteres i betingelser og
forbehold for reisen. Vilkår for
denne reisen og avviker dermed fra våre generelle reisevilkår.
Betalings- og avbestillingsvilkår
for denne reisen:

Depositum for denne reisen er
kr 5.000 per person (kr.1000
ikke refunderbar) Beløpet
betales ved påmelding og
forfaller innen 7 dager.
Sluttbeløpet forfaller som 3
måneder før avreise.
Ved en eventuell avbestilling
gjelder følgende vilkår og
gebyrer for denne reisen:
Fra og med påmelding til 30.
november: Gebyr kr 3.500 per
person.
Fra og med 30. november til 65
dager før avreise: Gebyr =
depositumsbeløpet
Fra og med 65 dager til 50
dager før avreise: Gebyr 50%
av reisens pris Fra og med 50
dager og fram til avreisedato og
ved manglende fremmøte
avreisedagen: Ingen refusjon.
Sørg derfor for å ha en avbestillingsforsikring som sikrer deg
ved eventuell sykdom.

