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Dag 1. Hannover 

Vi reser mot Hannover där vårt hotell väntar oss för övernattning och middag. Resan har bara börjat, vi 

har mycket att se fram emot. 

Dag 2 Österrike 

Resan går vidare till den pittoreska byn Stumm i dalen Zillertal. Vårt hotell har ett lugnt och idylliskt läge 

i orten Pinzger. Här sparas ingen möda för att vi skall trivas och vi bekantar oss med trakten och orten där 

vi bor. På kvällen avnjuter vi middag och trevlig samvaro på vårt hotell. 

Dag 3. Innsbruck 

Under förmiddagen besöker vi Tyrolens huvudstad Innsbruck. Lokalguide visar oss staden. Ett stopp på Das 

Tirol Panorama väntar och under eftermiddagen besöker vi det välkända Swarovski-museet, Kristallwelten. 

Museets fasad utgörs av ett stort grästäckt ansikte, vars mun formar ett vattenfall. En behaglig 

utflyktsdag, som vi avslutar med god middag på hotellet. 

Dag 4. Sevärt 

Vi bor på en plats som ligger nära många fantastiska utflyktsmål och kulturupplevelser. Brennerpasset och 

Krimmfallen, Europas högsta vattenfall. Vackra Gerlospasset, ligger på gränsen mellan Tyrol och Salzburg 

och förbinder Kitzbuel och Zillertal alperna, 1.531 meter över havet. Detta och mer därtill hinner vi med 

denna utflyktsdag. 

Dag 5. Vacker färdväg 

Det har blivit dags att fortsätta vår resa och vi lämnar Österrike för denna gång.Vi kör genom sagolik 

vacker natur, når Tyskland och stannar vid Slottet Linderhof. Ett stopp i Garmich Partenkirchen hinner vi 

också innan vi når Oberammergau, som är såväl dagens som resans mål. Vi välkomnas till våra respektive 

boenden här och äter gemensam middag under kvällen. 
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Dag 6. Passionsspelen 

Oberammergau, en mytomspunnen by i Bayern med drygt 5 000 invånare, har sedan pesten 1634 stått värd 

för sitt världsberömda passionsspel – en fantastisk heldagsförställning om Jesu liv och lidande. 

Passionsspelsdag – resans absoluta höjdpunkt. Innan vi sätter oss på plats för att se spelen hinner vi även 

uppleva byn med sina konsthantverk, Pilatushuset med de vackra målningarna och den fantastiska 

hemslöjden. Spelen blir garanterat en oförglömlig upplevelse. Efter spelen tar vi oss tillbaks till vårt 

boende för middag och vila. 

Dag 7. På väg 

Dags att lämna Oberammergau och färdas norrut. Våra sinnen är fyllda av upplevelser. Vi gör ett lunch-

stopp i vackra korsvirkesstaden Rothenburg. Senare når vi Hannover där vi övernattar och summerar alla 

intryck från veckan som varit. 

Dag 8. Hemåt 

Vi reser hemåt och når våra hemorter senare under kvällen. Tillsammans kan vi blicka tillbaks på en 

fantastisk resa fylld av oförglömliga minnen och upplevelser. 
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