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Rejse 534

Dit vindue til en anden verden

Oberammergau
byder velkommen
til Passionsspil i 2022
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Oberammergau er en lille by i Sydtyskland, ikke langt fra vintersportsbyen Garmisch-Partenkirchen og Tysklands højeste bjerg
Zugspitze.
Byen Oberammergau er først og fremmest kendt verden over
for det passionsspil, man hvert 10. år opfører med byens egne
indbyggere som aktører. Spillet blev opført første gang i år 1634
i taknemmelighed over, at man var blevet befriet for »den sorte
død« - pesten, der havde hærget over hele Europa. Pesten hærgede også i Oberammergau, som dengang havde 600 indbyggere. Man besluttede at lade de 18 fornemste indbyggere gå
hen i kirken, hvor de aflagde det løfte, at hvis Gud ville skåne

byen, ville de som tak opføre et spil om Jesu lidelse, død og opstandelse. De ville opføre det hvert 10. år fra da af og indtil dommedag. Fra det øjeblik var der ikke flere, der døde af pesten.
Byen har i dag knapt 5.300 indbyggere, hvoraf de fleste er
katolikker. Omkring 2.350 af dem – børn og voksne – medvirker
i spillet på eller bag scenen eller som musikere. Ved hver opførelse kan godt 4.700 tilskuere overvære forestillingen, der varer
ca. 2 x 2 1/2 time afbrudt af en middagspause. Fra hele verden
kommer tusinder af mennesker for at se det berømte spil. I alt
forventes knapt en halv million mennesker at overvære spillet
ved de over 100 forestillinger i 2022.
Den nuværende tekst til spillet er fra perioden 1850-1860,
skrevet af præsten Alois Daisenberger. Musikken er fra 1815,
skrevet af læreren Rochus Dedler. Et stort kor og orkester gør
musikken levende. Såvel tekst som musik er løbende blevet tilpasset, hvilket også er tilfældet i 2022.

Indkvartering
Alle rejser gennemføres med Felix Rejsers normale hotelstandard. For overnatningerne omkring passionsspillet i Oberammergau sker indkvarteringen på dobbeltværelser med eget bad
og toilet på 4* hoteller i omegnen af Oberammergau. På spille
dagen er der gratis transport mellem overnatningsstederne og
Oberammergau.

Enkeltværelser
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På overnatnings- og opholdshotellerne har vi rådighed over
nogle enkeltværelser. De to nætter i Oberammergau-området
råder vi kun over få enkeltværelser. De sælges til de første, der
måtte ønske disse. Andre, der bestiller enkeltværelser, må i
Oberammergau dele værelse med en anden person af samme
køn.
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Passionsspillet i Oberammergau
og ferie i Tyskland – Hildegard af Bingen
Kom tæt på Jesu lidelseshistorie fra palmesøndag til påskemorgen. Omkring 2.350 børn og
voksne i alle aldre er med på scenen i Oberammergau, når de på professionel vis opfører påskens begivenheder i Jerusalem for snart 2000 år siden. Oplev atmosfæren i byen, der efter
knapt 400 år stadig lever og ånder for det løfte, byens ledende mænd aflagde til Gud som tak
for at slippe for pest og død.
Efter passionsspillets stærke oplevelser fortsætter vi til
området hvor Hildegard von Bingen har levet. Hildegard
var en tysk abbedisse, og er blevet kaldt middelalderens
mest betydningsfulde kvinde.
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Efter opsamling søndag ved Karlslunde Strandkirke kører vi til Rødby, hvor vi tager færgen til
Puttgarden. Herfra kører vi til vores overnatningshotel i Midttyskland.
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Vi fortsætter sydpå gennem Tyskland. Ankomst og indkvartering i omegnen af Oberammergau sidst på eftermiddagen. Middag og
overnatning.
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Formiddagen er fri til at se sig om i Oberammergau by og måske handle med Marie Magdalene, Peter, Kajfas, Pilatus eller en af de
mange andre skuespillere, vi senere skal opleve
på scenen. Efter frokosten, som er inklusiv,
oplever vi passionsspillet i det store spillehus.
Middag i pausen. Vi overnatter sidste nat i
Oberammergau området.
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Vi forlader hotellet og sætter kursen mod Hildegard kloster. Vi holder frokostpause et passende sted. Abtei Sankt Hildegard blev grundlagt af Hildegard i 1165 og har siden, næsten
uden afbrydelser, været i funktion som nonnekloster. Vi mødes med en dansk-tysk guide,
ser klosteret og området omkring og får fortællingen om Hildegard. Middag og overnatning i
Rüdesheim.
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Vi kører nordpå og besøger stiftelsen Bethel,
som er en diakonal by i byen Bielefed-Gadderbaum i delstaten Nordrhein-Westfalen. Vi får
en rundvisning og hører om deres arbejde. Efter
besøget kører vi ind til centrum af Bielefeld,
hvor der er tid på egen hånd. Vi mødes på et
aftalt tidspunkt og kører til Bethel organisationens eget hotel, hvor vi spiser middag og overnatter den sidste nat.
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Efter morgenmaden fredag begynder rejsen
mod Danmark, og mange minder rigere siger vi
på gensyn ved Karlslunde Strandkirke.
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Oplevelser på rejsen

Rejseleder:

Her står du på bussen: Karlslunde

Peter Bæk, Karlslunde

Deltagerantal: Min. 30 personer
Rejsenr.: 534

Det får du for prisen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Danske rejseledere
4* bus med aircondition og toilet
Billet i næstbedste kategori til passionsspillet
Tekstsammendrag på dansk
3 nætter i dobbeltværelse på 3* og 4* hoteller og 2 nætter på
4*hotel i omegnen af Oberammergau
(Se side 2 under ”Indkvartering” og ”Enkeltværelser”)
5 x morgenmad, 1 x frokost i Oberammergau, 5 x middag
1 vand / øl / vin til middagen på spilledagen
Udflugter og entreer ifølge program
Guide ved Hildegard Kloster
Rundvisning ved Bethel
Headsets på udflugter
Skat, moms, vejafgifter og bidrag til garantifonden

Prisen inkluderer ikke:
• Personlige udgifter
• Frokoster 5 dage
• Drikkevarer ud over de nævnte ovenfor
• Afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris
• Rejseforsikring
Forsikringer kan købes gennem Felix Rejser. Forhør om priser.

Tilmeldingsfrist: 14/3 2022. Herefter ring og forhør om ledige
pladser. På denne rejse er der i alt 30 pladser.
Rejsen kræver: Gyldigt pas.
Børn på rejsen: Passionsspillet er ikke egnet for børn under 6 år.
Depositum: Kr. 3.700 betales senest 8 dage efter modtagelsen
af bekræftelsen.
2. rate: Kr. 2.000 opkræves til betaling senest 9 måneder før
afrejse.
Restbeløbet opkræves til betaling senest 5 måneder før afrejse.
Samtidig fremsender Felix Rejser praktiske oplysninger.
Afbestilling: Gebyr ved afbestilling af rejsen:
Senest 29/3 2022:
Kr. 3.700
Fra 30/3 2022 – 7/5 2022:
Kr. 5.700
Fra 8/5 2022 indtil afrejse:
100% af rejsens pris
Forbehold for trykfejl og programændringer
Rejsen er arrangeret i samarbejde med Karlslunde Strandkirke

Priser:
Kr. 9.575
Kr. 9.975
Kr. 10.875

Find rejsen på:
www.felixrejser.dk/534
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Pr. person i delt dobbeltværelse:
Enkeltvær./delt dbl.vær. i Oberammergau:
Enkeltværelse alle nætter:
(se side 2 under ”Enkeltværelser”)

Tilmelding: Du kan trygt tilmelde dig. Hvis rejsen ikke kan gennemføres pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, får du
hele det indbetalte beløb retur.
Vi anbefaler hurtig tilmelding til Felix Rejser på
www.felixrejser.dk/534 eller på tlf. 7592 2022 med angivelse
af evt. enkeltværelse og forsikringer.

Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse
Teknisk arrangør:
www.felixrejser.dk
7592 2022 – kontakt@felixrejser.dk
Korskærvej 25, 7000 Fredericia
CVR nr.: 65219115

