
Korngatan 3   571 38 NÄSSJÖ               0380-58 10 00               www.reinholds.nu               info@reinholds.nu

Passionsspelen i Oberammergau 2022
Passionsspelen i Oberammergau 
uppfördes för första gången 1634 och 
har sedan dess, i stort sett, uppförts vart 
10:e år. Spelen, som skildrar de sista 
dagarna i Jesu lidandes historia, är 
kända över hela världen och nästan en 
halv miljon besökare väntas under 
2022. Det unika och proffsiga 
passionsspelet är huvudmålet men vi 
besöker också det fantastiska bios-
färreservatet Spreewald och, inte minst, 
den blomsterprunkande ön Mainau.

3/8
Vår bekväma buss avgår från Jönköpingstrakten 
och vi åker söderut genom Danmark. Det blir 
tillfälle till lunch på färjan från Gedser till 
Rostock, vi passerar i utkanten av Berlin och på 
kvällen väntar middag och bäddar på centrala 
Hotel Lindner i Cottbus.

4/8
Från hotellet i Cottbus åker vi ut i det av 
UNESCO beskyddade Spreewald, ett unikt och 
exotiskt landskap med vildvuxen grönska och ett 
mångfaldigt djur- och fågelliv. Här kan man 
glida fram på specialbyggda båtar, kahn, 
genom ett landskap som genomkorsas av 
många mil av naturliga kanaler och där vissa 
hus fortfarande bara kan nås vattenvägen. Från 
Burg, den sorbisk/vendiska kulturens centrum, 
den till ytan största byn i Tyskland, byn med mer 
än 300 broar åker vi en rundtur med kahn. 
Under turen görs lunchpaus vid kanalen. Efter 
turen fortsätter vi med bussen genom Spreewald 
innan vi återvänder till vårt hotell.

5/8
Vi lämnar Cottbus och åker mot sydväst. 
Dagens mål är Feldkirch och Hotel Central 
Löwen som ligger i kanten av gamla stadsdelen 
i Feldkirch.

6/8
I utkanten av Feldkirch finns gränsen mot 
Schweiz och lilleputtlandet Lichtenstein. Vi kör 
genom Lichtensteins huvudstad Vaduz och styr 
mot Konstanz, den schweiziska staden vid 
Bodensjön där man 1415 brände Johan Huss på 
bål. Ett stenkast från Konstanz ligger Lennart 
Bernadottes blomsterö Mainau. Här kan vi i 
lugn och ro vandra runt bland alla fantastiska 
planteringar, äta lunch, fika m.m. Efter besöket 
styr vi mot Oberammergau och vårt hotell 
Alphotel (med reservation för ändringar) ligger i 
grannbyn Ettal.

7/8
Efter en lugn morgon åker vi in till Oberammer-
gau för att uppleva atmosfären. Nu blir det tid 
att strosa runt bland de vackra husen, kanske 
besöka någon träsnidare, äta lunch m.m. Kl 
14.30 börjar passionsspelet, det blir en lång 
paus 17.00 till 20.00 och spelet slutar ca 
22.30.

8/8
Nu åker vi norrut, förmodligen med djupa 
intryck av det storslagna passionsspelet. Vi gör 
en lunchpaus i den speciella staden Rothenburg 
o. d. Tauber. Sista natten tillbringar vi i norra 
Tyskland.

9/8
Vi fortsätter hemåt, åker färja Rostock – Gedser, 
och snart har vi svensk mark under fötterna.

Antal dagar

7
Datum

3-9/8 2022

Pris/person

14 450:-
Detta ingår i resan
Bussresa

6 övernattningar i dubbelrum med dusch/WC

6 frukostar

6 middagar

Lättlunch i Spreewald

Dryck till middagar i Oberammergau

Biljetter kat 1 till Passionsspelet

Rundtur med kahnfahrt i Spreewald

Entré till Mainau

Reseledare

Tillägg
Enkelrumstillägg: 2 750:- 

Avbeställningsskydd: 1 050:-

Anslutningar
06:00 Nässjö, Korngatan 3 (Reinholds Buss)

06:40 Jönköping, M2 Center (Circle K)

07:30 Värnamo, Bredasten (Circle K)

08:50 Örkelljunga, Skåneporten (Circle K)

09:30 Helsingborg, Forsea (fd Scandlines)

Vid inställt arrangemang eller resa, återbetalas 100% av 
inbetalt belopp. Läs mer i våra resevillkor på hemsidan.
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