Med Fjärås-Förlanda församling till Oberammergau

21/5 Dags att packa väskan, och att smälta intrycken, och vi åker norrut igen.
Vi bor denna natten på Median Hotel vid Hannover. Ca 70 mil

16/5 Vi startar från Fjärås och åker söderut. Bussresan går via Danmark och
Gedser-Rostock till Wiedemar, strax norr om Leipzig. Logi och middag på Hotel
Belmondo. Ca 80 mil

22/5 Hemresedag. Vi fortsätter norrut, passerar Hamburg och tar färjan från
Puttgarden till Rödby och så vidare genom Danmark. Ca 70 mil

17/5 Dagen börjar i Leipzig med besök i Thomaskyrkan där Bach i många år var
organist och här finns också hans grav. Vi fortsätter söderut, genom Bayern och
mot Österrike. Vårt hotell Lifthotel finns i Kirchberg i Tyrolen. Ca 55 mil.

Pris:

9 495:-

Enkelrumstillägg: 1 575:-

Resan kostar totalt 11 995:-. Församlingen har, eftersom biljetterna köpts tidigare,
redan betalat en anmälningsavgift på 2 500:- som också kommer att faktureras er av
församlingen.

Allt detta ingår: Bussresa enligt program, logi i dubbelrum med frukost, 6
middagar, dryck till middagen i Oberammergau, utflykter och entréer enligt
program, reseledare från Fjärås-Förlanda församling, resemoms.
Tillkommer: Måltidsdrycker, ev avbeställningsskydd.
Bach vid Thomaskyrkan

Kirchberg

18/5 Idag blir det utflykt till Salzburg. Vår lokala guide visar och berättar om
den vackra staden som rymmer Mozart, Sound of Music och mycket mer.

Bokning: Resan ”Passionsspelen Oberammergau med Fjärås Förlanda fs” kan
bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender Där ligger
resorna i datumordning. Du är också välkommen att ringa eller maila din

bokning.
19/5 Vi gör en rundtur i det fantastiska alplandskapet. Vi kör över Gerlospasset. I Krimml vandrar vi upp längs det höga vattenfallet. På eftermiddagen är
vi tillbaks i Kirchberg och nu finns det lite fri tid t ex kan man njuta av vandring,
kaffe eller annat. Under dagen firas gudstjänst på lämplig plats.
20/5 Direkt efter frukosten kör vi närmsta vägen till Oberammergau. Idag är
det Passionsspeldag. Fri tid fram till
kl 14.30 då spelen börjar. Det blir ett
längre uppehåll för middag och
sedan fortsätter spelen. Vi bor i
Oberammergau eller i närheten.

RESEVILLKOR
Anmälningsavgift, 2 500:-/person, har betalats via församlingen.
Slutbetalningen tar vi emot senast 7 månader före avresa.
Avbeställningskostnad
Resenär kan avbeställa resan enligt följande:
Före 2021-10-01: Anmälningsavgiften
2021-10-01 till 2022-03-10: Kostnad 6 000:2022-03-11 – avresedagen: 100 % av resans pris
Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas tillsammans
med anmälningsavgift. Det kostar 5 % av resans pris och skyddar mot
avbeställningskostnader med undantag för kostnaden för avbeställningsskyddet.
Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom.
Kostnadsförändringar
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på:
-ändringar i transportkostnader
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter
-ändringar i växelkurser
Hotellen kan bytas mot likvärdiga
Resegaranti Exodus Resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

VÄLKOMNA MED!

Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Tel. 046-140590
info@exodusresor.se
www.exodusresor.se

Passionsspelen i Oberammergau
med Fjärås-Förlanda församling
16 – 22/5 2022

Passionsspelen i Oberammergau startade 1634 och är ett känt begrepp
över hela världen. Hit kommer, vart tionde år, tusentals människor för
att uppleva ett spel som är något utöver det vanliga. Fantastiska
skådespelare och skönsjungande musiker framför en gripande föreställning om passionshistorien som hos de flesta gör ett djupt och
bestående intryck.

