Församlingsresa med buss till
Passionsspelen i Oberammergau
1 - 7 september 2020

Reseprogram
Tisdag 1/9 Vi reser kl. 6.30 från Linköping med buss
genom Sverige, färjan Helsingborg – Helsingör, genom
Danmark och med färjan Gedser – Rostock. Sedan åker
vi genom Tyskland till Oranienburg, norr om Berlin där
vi bor på Hotel an der Havel. Middag på hotellet. Ca 80
mils resa denna dag.
Onsdag 2/9 Efter frukost fortsätter vi vår resa söderut.
Denna dag har vi ca 70 mil att resa till Memmingen i
Bayern. Hotellet där vi övernattar i två nätter heter
Drexels Park Hotel. Middag på hotellet på kvällen.
Torsdag 3/9 Efter frukost gör vi en utflykt med vår buss
till Tysklands mest berömda slott Neuschwanstein och
kyrkan i Wies. Ca 20 mils resa denna dag. Middag på
kvällen på hotellet.

Fredag 4/9 PASSIONSSPELDAGEN I OBERAMMERGAU
Efter frukost åker vi i riktning mot Oberammergau,
längs vägen kommer vi besöka Linderhof, ett slott i
barockstil med tillhörande park, byggt av Ludvig II. Vi
kommer till Oberammergau där passionsspelen äger
rum vart tionde år, alltsedan 1600-talet. Vi kommer att
få se 100-tals skådespelare, hästar, kameler och åsnor.
Och vi får lyssna till specialskriven musik.
Passionsspelen skildrar händelserna från Jesu intåg i
Jerusalem till påsken och uppståndelsen, och några
scener från Gamla testamentet som pekat fram emot
Nya testamentet. Passionsspelen börjar på
eftermiddagen och fortsätter på kvällen. I pausen äter
vi middag. Vi bor en natt på hotell i eller i närheten av
Oberammergau, vilket hotell vi blir placerade på vet vi
inte än.

Linderhof

Lördag 5/9 Efter frukost åker vi norrut igen och besöker
barockklostret Andechs och kör sedan vidare till
Nürnberg där vi äter middag och övernattar på hotell
Ringhotel Loews Merkur. Ca 26 mil.
Söndag 6/9 Efter frukost åker vi i riktning mot
hansastaden Schwerin. Vi hoppas kunna fira gudstjänst
i någon kyrka längs vägen. I Schwerin får vi middag på
hotellet där vi övernattar, Intercityhotel. Ca 60 mil.
Måndag 7/9 Efter frukost blir det hemresa, färjan
Rostock-Gedser och genom Danmark och HelsingörHelsingborg med färjan. Ca 65 mil.

Andechs

Information
I reserverar oss för att reseprogrammet kan ändras!
Vi kommer att ha andakter och ibland fira mässa.
Resans pris:
11 900 kr, enkelrumstillägg 2000 kr. Vi reserverar oss
för stora valutaförändringar som kan påverka priset.
Detta ingår i resans pris:
Bussresa
Övernattning i dubbelrum (alt. enkelrum, med
pristillägg)
Frukost och Middag, alltså halvpension
Inträde och guidning i slottet Neuschwanstein och
Linderhof.
Entrebiljett, kategori 3, till Passionsspelen, textbok till
spelen.
Avbokning
Avbeställningsavgift 160 kr, läkarintyg kan krävas.
Reseledare:
Prästerna Annika Johansson och Johan Lamberth
013-30 38 02 annika.johansson@svenskakyrkan.se
013-30 38 03 johan.lamberth@svenskakyrkan.se

Anmälan:
Till Blåklintbuss per mejl, brev eller telefon:
BLÅKLINTSBUSS AB
Rothemsvägen 7
585 54 MJÖLBY
Telefon: 0142-121 50
E-post: info@blaklintsbuss.se
I anmälan vill vi ha uppgifter om namn, adress,
telefoner, epostadress, personnummer, namn o
kontaktuppgifter till anhörig (någon som inte följer
med på resan), uppgift om du vill bo i dubbelrum (och i
så fall med vem du kanske vill dela rum) eller enkelrum,
uppgifter om särskild kost och eventuella övriga
upplysningar. Vi tar emot anmälan så länge som det
finns platser kvar.
Betalning
Du betalar en anmälningsavgift på 2000 kr i samband
med anmälan, därmed räknar vi med dig och tilldelar
dig en plats. OBS: Denna anmälningsavgift betalas inte
tillbaka vid eventuell avbokning om det inte finns
någon annan som tar platsen.
Resterande avgift betalas senast den 1 juli 2020.
För betalningarna kommer en faktura från Blåklintbuss.

Länkar till hemsidor:
www.blaklintbuss.se
www.hotelanderhavel.de
www.parkhotel-memmingen.de
www.schwerin.intercityhotel.de
www.passionsspiele-oberammergau.de/en/home
www.neuschwanstein.de/
www.andechs.de/en/
www.schlosslinderhof.de/deutsch/schloss/entsteh.htm
Arrangör:
Arrangör och ansvarig för resan är Blåklintbuss.
Samarbete sker med Landeryds församling.

