
Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333

Afrejse  Hjemkomst Pris
Søndag 30.08.2020 Lørdag 05.09.2020 9.985,-

Tillæg
Enkeltværelse  1.850,-

PanterPrisen inkludérer 
  Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
  Kørsel i moderne 4* turistbus
  Dygtig og rutineret chauffør
  Rejseleder - Sognepræst Arne Holst-Larsen
  4 x overnatning (Fulda 1 nat, München 2 nætter, Leipzig 1 nat)
  2 x overnatning ved Oberammergau
  6 x morgenmad/buffet
  5 x middag
  1 x middag i Oberammergau under spillet
  1 x frokost i Oberammergau på spil-dagen
  Entré til passionsspillet Oberammergau kategori III
  Program for passionsspillet
  Shuttle service i Oberammergau
  Udvalgte entréer på udflugter (værdi kr. 600)
  Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
  Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Højdepunkter
  Passionsspil i Oberammergau
 München - Bayerns metropol
 De historiske byer Fulda og Leipzig
  Detaljeret program følger fra rejseleder og  

sognepræst Arne Holst-Larsen

Hotel
Vi bor på hoteller af god standard, uensartede værelser kan 
forekomme. Ca. 8 dage før afrejse tilsendes udførlig hotelliste 
og endeligt program.

De verdensberømte Passionsspil i bayerske Oberammergau opføres 
kun hvert 10. år og første gang var i 1633. Et enestående spil som 
siden gennem århundreder har været opført af befolkningen i 
Oberammergau. I år er det 42. gang de står bag opførelsen.
Kunne du tænke dig at være en del af oplevelsen i Oberammergau, 
så har du hermed muligheden for at komme på en informationsfyldt 
kulturrejse. Sognepræst Arne Holst-Larsen, Brande, er rejseleder. 

BUS REJSE – 7 DAGE

Oberammergau
Passionsspil i Oberammergau 2020

KULTURREJSE

Passionsspil i 

Oberammergau

PROGRAM DAG FOR DAG

• 1. dag: Afrejse og Fulda
• 2. dag: Bayern og München
• 3. dag: München - Bayerns metropol
• 4. dag: Bayern, Zugspitze og Oberammergau
• 5. dag: Passionsspil i Oberammergau
• 6. dag: Sachsen og Leipzig
• 7. dag: Hjemrejse 



 1. dag: Udrejse og Fulda 
 Efter opsamlinger kører vi over grænsen forbi Hamburg og 
Hannover med ankomst ud på eftermiddagen til den smukke barok- 
og bispeby Fulda i Hessen. Byen er kendt for, at ”Tysklands apostel”, 
Bonifatius (Tysklands svar på danske Ansgar) grundlagde et kloster 
her som et led i at gøre Tyskland kristent. Vi tager på byvandring 
inden aftensmaden. Blandt andet besøger vi domkirken i byen, Sankt 
Salvator. Overnatning i Fulda. 

 2. dag.: Bayern og München 
 IVi fortsætter sydpå forbi Nürnberg mod München, hvor vi 
bor de næste 2 nætter. Vi er fremme midt på eftermiddagen, så der 
bliver tid til byrundtur i bussen og til at udforske den hyggelige by på 
egen hånd.

 3. dag: München - Bayerns metropol
 Vi kigger nærmere på München, en af Tysklands rigeste byer, 
hjemsted for koncerner som BMW og Allianz, der har lagt navn til Bay-
ern Münchens nye hjemmebane. München er også modsætningernes 
by: Nazisternes arnested og stedet hvor søskendeparret Scholl ydede 
moralsk modstand mod regimet. Vi besøger stederne. Et besøg på 
Neue Pinakothek – én af Münchens prægtige kunstsamlinger - ligger 
ligesom den bayerske kongens tidligere residens lige for.

 4. dag: Bayern, Zugspitze og Oberammergau
 Afgang fra München. Vi besøger Tysklands højeste punkt, 
Zugspitze, inden vi ankommer til Oberammergau, en fortryllende by i 
Oberbayern på 5.500 indbyggere, der for en stor del selv medvirker i 
passionsspillene. (Værelser er ikke samlet på et hotel).

  5. dag: Passionsspil i Oberammergau
 Den store dag i den lille sydbayerske by Oberammergau, 
hvor vi skal overvære det imponerende passionsspil. I 1634 lovede 
befolkningen at opføre denne levendegørelse af de sidste dage i 
Jesu jordiske liv, da de var kommet frelst igennem en pestepidemi. 
Siden den tid har befolkningen på stedet opført Jesu Kristi Lidelses-
historie, fra 1680 hvert 10. år. Opførslen strækker sig fra først på efter-
middagen og til sidst på aftenen og kendetegnes ved imponerende 

optrin. Indimellem nyder vi den egenartede stemning i byen. Der er 
også mulighed for at besigtige museet for passionsspillene og nyde 
de rigt bemalede huse.

  6. dag: Sachsen og Leipzig
 Leipzig er den største by i delstaten Sachsen. I DDR-tiden 
var byen Tysklands næststørste. I dag er byen en vigtig handels- og 
industriby. Vi ankommer først på eftermiddagen til Leipzig på mange 
måder Johann Sebastian Bachs by. Vi tager på rundtur i byen og 
besøger selvfølgelig Thomaskirche, hvor Bach havde sit virke som 
organist. Det var i Bachs Leipzigår, at kristne storværker som Juleora-
toriet, Matthæuspassionen og Johannespassionen kom til verden

  7. dag: Hjemrejse
 Fra Leipzig sætter vi kursen nordpå og kører via Magdeburg 
og Braunschweig til den dansk/tyske grænse og derefter hjem til 
afrejsestedet.

Dagsprogram
Oplevelser i fællesskab
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