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Bussresa till PASSIONSSPELEN i OBERAMMERGAU- 
med sköna dagar i Tyroleralperna 29 juni - 8 juli 2022.  

 

 
 

Oberammergau som ligger i Syd-Bayerska lågalperna är världsvida känt genom 
passionsspelen som spelats sedan 1634. Vart tionde år spelar ortens folk upp 
passionsdramat efter ett löfte man gav under pestens härjningar i samband med 
trettioåriga kriget. Resan kopplar samman Luthers reformation, trettioåriga kriget 
och passionsspelen och vackra naturområden. Efter Passionsspelen stannar vi tre 
hela dagar i österrikiska Alperna vid den magiskt vackra alpsjön Achensee. 
Genomgående fina och bra hotell på platser som tillför resan fina upplevelser.  
 
Dag 1 
Avresa med buss från Jönköping med anknyt-
ningar tidig morgon. Utmed resvägen och vid 
Malmö Central finns möjlighet till påstigning. Vi 
stannar för fika i Hyllie och reser via Öresunds-
bron vidare genom Danmark till Gedser. Färjar 
över till Rostock ca 1,5 tim. Under överfarten 
äter vi lunch. Väl i Tyskland går våra vägar förbi 
Berlin fram till Wittenberg, dagens etappmål. Vi 
bor på Luther-Hotel Wittenberg, enklare måltid. 
(Ca 850 km) 
 
Anknytningar från olika håll med tåg eller flyg 
hjälper Focus Travel med. 

Dag 2 
Efter frukost checkar vi ut och lastar bussen. 
Först ska vi göra en reformationsvandring i 
Wittenberg, som vi avslutar vid Mariakyrkan, 
Luthers predikoplats. Så kör vi till Leipzig, där 
Luther disputerade i opposition med katolska 
kyrkans påvelära. Det är musikens hemstad. Vi 
vandrar i gamla staden, där vi ser Tomas-
kyrkan, Bach’s kyrka i 27 år. Strax utanför 
staden ligger Breitenfeldt, där den svenska 
hären vann den betydande segern över 
kejserliga härar med general Tilly i spetsen. Det 
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anses vara början till Sveriges stormaktstid  
Gustav II Adolf blev protestantiska reforma- 
tionens försvarare. Två år senare dog han vid 
slaget vid Lützen inte långt från Breitenfeldt. 
Vi besöker minnesplatsen i Lützen innan våra 
vägar går mot Nürnberg och förbi München, 
till vårt mål för dagen, Paterzell. (550 km) 
 

 
 
Dag 3 
Idag är det spelen i Oberammergau som väntar.  
På väg dit stannar vi vid den lilla barockkyrkan i 
Wies. Vi kommer fram till Oberammergau i god tid 
för att hinna gå omkring och uppleva platsen. 
Spelen börjar 14.30 och pågår till ca 22.00 med 
en måltidspaus. Efter spelet reser vi till Garmisch-
Partenkirchen 15 km bort för ta in på Hotel 
Mercure Garmisch-Partenkirchen. (170 km) 
 

 
 
Dag 4 
En lugn morgon med god frukost ger oss en god 
start på dagen. Vi reser tillbaka till Ettal's kloster 
för att påminna oss om trettioåriga kriget och 
svenskarnas framfart. På vackra vägar når vi så 
sagoslottet Neuschwanstein, ett av Ludvig II av 
Bayern’s sagoslott. Så åker vi in i Tyrolen på 
alpvägar till Innsbruck. En kort guidning i 
Innsbruck gamla stad och strövtid. Resan går 

vidare i Inndalen. Achensee, Tirolens största sjö 
ligger som en smaragd i grönskan omgiven av 
Rofan- och Karwendelbergen. Fyra nätter på kan-
ten av Achensee på Landgasthof Hotel *** Fisch-
erwirt Achensee  får vi sköna dagar till reflektion 
efter passionsspelen. Vi äter frukostar och midda-
gar på hotellet. Hotellet är klassat som 3-stjärnigt 
och ligger 150 m från stranden med bad.(200 km) 
 

 
 
Dag 5 – 7 
Behagliga vandringsvägar på höjderna som är 
enkla och fina. Gondolliftar går både till Rofan- 
och Karwendelbergen. På sjön går det turist-
båtar. Vi kan uppleva några härliga alpdagar och 
även göra utflykter till Kufstein, Rattenberg och 
Hintertux Glaciär m.m. Dagens väder avgör vad vi 
gör. Utflykterna ingår. Gondolliftarna är tillägg. 
 
Dag 8 
Avresa från Achensee norrut på vackra lands-
vägar mot München. Vägen passerar Ingolstadt, 
där Donau flyter förbi österut. I Nürnburg stannar 
vi i gamla stan. Dagens mål är Erfurt. I Erfurt läste 
Luther till präst. Vi bor och äter på Mercure Hotel 
Erfurt Altstadt. (480 km.) 
 
Dag 9 
Vi bor i Gamla Stan och ser oss omkring innan 
vi lämnar Erfurt. Eisleben är Luthers födelse- 
och dödsstad. Vi besöker dopkyrkan, födelse-
huset och  Andreaskyrkan, där Luther höll sin 
sista predikan. Vidare till Magdeburg ett tidigt 
fäste för reformationen. Celle, staden som blev 
skonad vid kristallnatten och genom överens-
kommelser aldrig bombades under kriget. Celle 
är en korsvirkesstad i gamla centrum och värd 
att pausa i. Vi fortsätter på små landsvägar och 
kommer till Hamburg tidig kväll. Vi bor och äter 
på Ibis Alster Hotel i Hamburg centrum. Vid fint 
väder går vi till Planten und Blumen, en 
parkoas i centrala staden, och njuter musik-
vattenspel.  (370 km) 
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Dag 10 

 
 

Sista dagen på resan går förbi Lübeck till färjan 
i Puttgarden. Färjan tar 45 minuter och ger tid 
till lunch. Via Öresundsbron till Malmö och 
anslutningar. Samt bussresa till Jönköping och 
övriga anslutningar.    

Du är hemma efter en resa med starka intryck. 
(ca 365 km till Malmö, 660 km till Jönköping, 
780 till Linköping) 
 
 
 

Passionsspelens Arena i Oberammergau

 
 

Vi har biljetttter i Kategorie 1, de bästa 
platserna i Arenan. 
 Logi i Garmisch-Partenkirchen ca 20 min. 
bussresa från Oberammergau 
Hotellet heter: 
Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen 
Mittenwalder Str. 2  
82467  
GARMISCH-PARTENKIRCHEN  
TYSKLAND 
Tel: +49088217560 
Hotellet är 4-stjärnigt och alla 117 rum har WIFI 
anslutning.  
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Vårt hotell vid Achensee i Tirolen under  fyra dagar. 

 
Landgasthof Hotel *** Fischerwirt GmbH 
A-6215 Achenkirch  
Österrike 
Tel +43 5246 6258 
Hotellet ligger vid sjökanten  vid nordliga änden av 
Achensee med underbara omgivningar, vandrings-
vägar, utsikt över och badplats vid Achensee. 
 
Övriga hotell: 
Luther-Hotel Wittenberg 
Neustrasse 7-10 
06886 Lutherstadt Wittenberg 
Tyskland 
T:+49 3491 458 0 
Ett 3-stjärnigt hotell i centrala Wittenberg. 
 
"Zum Eibenwald" 
Peißenberger Str.11  
 82405 Paterzell  
Tyskland 
Tel.: +498809 / 9204-0  
Ett trestjärnigt hotell på landsbygden i södra Bayern.  
Rymliga trevliga rum. 
 
Mercure Hotel Erfurt Altstadt 
Meienbergstr. 26-27  
99084 Erfurt 
Tyskland 
Tel: +4936159490 
Fyrstjärnigt hotell i gamla stan med 
promenadavstånd till sevärdheter. 
 
ibis Hamburg Alster Centrum 
Holzdamm 4-12 + 16 
20099 HAMBURG 
TYSKLAND 
Tel :+4940248290 
Ett modern trestjärnigt hotell nära till allt i centrum. 
Bekvämt boende för kvällspromenad vid Alstersjön 
och Planten und Blumen. 

 
Luther-hotel Wittenberg 

 

 
"Zum Eibenwald" 

 

 
Mercure Hotel Erfurt Altstadt 

 

 
ibis Hamburg Alster Centrum 
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FAKTARUTA 
 
Resa:  
Passionsspelen i Oberammargau 2022 
Pris:   16.590.-  
Enkelrumstillägg:  4.680.- 
Reservation för valutakursändringar. 
 
Ingår: Resa med helturistbuss, färjeavgifter, 
vägskatter, del i dubbelrum, 1 x lunch, 8 x 
middag, 9 x frukost, inkl. entré enligt 
programmet samt reseledare. 
 
Ingår ej: Entréer och måltider som ej 
omtalas i "Ingår", gondolliftar, måltidsdrycker 
och personliga tillägg. 
 
Anmälan:  
Anmälningsavgift: 5.325.-  
(=paketpriset för Passionsspelet i 
Oberammergau) per person betalas enligt 
faktura/ färdbevis är ej återbetalningsbart. 
 
Slutbetalning: Erläggs enligt 
faktura/färdbevis..  
 
Del i dubbelrum: Om du inte har någon 
reskamrat och vi inte kan ”para ihop dig” 
med någon annan måste du erlägga 
”enkelrumstillägg”. 
 
Färdhandlingar: Sänds ut cirka 10 dagar 
före avresa. Adresser till hotell medföljer 
färdhandlingar. 
Avbeställningsskydd: Tala med Focus 
Travel 
Reseförsäkring: Tala med Focus Travel 
Resevillkor:  Tala med Focus Travel 
Avbeställning: Skall ske skriftligt 90 dagar 
före avresa. 
 
Förbehåll: Reseföretaget förbehåller sig 
rätten att inställa resan om ej 30 personer är 
anmälda.  
 
Resegaranti:  
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet 
enligt gällande lag av arrangören. 
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