Sognerejse for Rindum Sogn

_OBERAMMERGAU
og Salzburg

16. - 22. august 2022

Med dansk rejseleder!

Unitas Rejser er eksperter i at skabe fælles oplevelser.
Vi klarer detaljerne - I får tid til nærhed, fordybelse,
refleksion, ny indsigt, større udsigt og til at skabe gode
minder sammen.

PASSIONSSPILLET I OBERAMMERGAU
Historien om Passionsspillet i Oberammergau går helt tilbage til 1633. Under
trediveårskrigen og pestens hærgen var der mange områder i Europa, der blev
voldsomt ramt. Indbyggerne i Oberammergau lovede Gud, at hvis det lykkedes
dem at undgå pesten, ville de hvert 10. år opføre et skuespil, som fremstiller Jesu
lidelse, død og opstandelse.

REJSELEDERE

KIRKE- OG
KULTURMEDARBEJDER
MARIANNE OLESEN

Landsbyen blev bevaret, og i 1634 opførte indbyggerne for første gang Passionsspillet. Så tidligt som midt i det 18. århundrede begyndte tilskuere fra hele
Tyskland at valfarte til Oberammergau, for at se og opleve den store kraft og
mystik, som spillet bød på.
Gennem årene har spillet udviklet og ændret sig, men det vigtigste - påskehistorien, med Jesu indtog i Jerusalem, hans død på korset og opstandelsen - er
Passionsspillets kerne.
I dag er der bygget et stort Passionsspilteater, hvor tilskuerne sidder på overdækkede pladser, men hvor skuespillerne fortsat kan spille i friluft. I de år, hvor
det ikke er Passionsspil, bliver passionsspil teateret brugt til andre teater- og
operaforestillinger.
Spillet skulle have været opført i 2020, men blev udsat til 2022 på grund af
COVID19.
Da vil det være 42. gang, landsbyen opfører spillet - en unik kontinuitet for en
oplevelse i verdensklasse. Mere end 2000 mennesker bringer historien om Jesus fra Nazaret til publikums øjne og ører i løbet af denne fantastiske fem timer
lange forestilling. Alle medvirkende skal enten være født i Oberammergau eller
have boet i landsbyen mindst 20 år. Omkring halvdelen af landsbyens indbyggere
spiller med stor indlevelse med i historien om Jesus, som giver millioner af mennesker håb og styrke.
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Gemeinde Oberammergau

PROGRAM
DAG 1: UDREJSE
Vi kører fra Ringkøbing, og der er afrejse
tidligt om morgenen. I løbet af dagen holder vi pauser med passende mellemrum.
Vi får et rundstykke om formiddagen og
sandwich til frokost.
Dagens mål er området ved Fulda, hvor
vi spiser aftensmad og overnatter. (-/F/A)
DAG 2: ROTHENBURG OB DER TAUBER
Efter morgenmaden fortsætter vi mod
syd. Vi kører et stykke ad de tyske motorveje, men forlader den for at køre en del
af Den romantiske Rute.
Vi stopper i den charmerende middelalderby, Rothenburg ob der Tauber. På
byens rådhustorv udspiller sig flere gange dagligt et skuespil i vinduerne til en
af Rådhusets nabohuse, som fortæller
historien om ’Meistertrunk’. Det er hyggeligt at slentre i byens gader, og her kan
vi også finde en butik, hvor der er jul hele
året – så vidt vides, den første julebutik,
som havde åbent året rundt.
Vi fortsætter videre til området ved Oberammergau, hvor vi skal bo i 2 nætter.
(M/-/A)
DAG 3: PASSIONSSPILLET
Denne formiddag besøger vi slottet Linderhof, som ikke ligger så langt fra Oberammergau. Det var Kong Ludwig 2., som
lod slottet opføre.
Denne dag spiser vi frokost sammen inden vi ser Passionsspillet. Der er en pause
ved aftensmadstid, hvor vi spiser aftensmad sammen. Hvis gruppen overnatter i
Oberammergau, vil det også være muligt
at få sit værelse i løbet af denne pause.
Derefter tager vi tilbage og ser det sidste
af Passionsspillet. Shuttlebussen kører os
tilbage til overnatningsstedet, hvis vi ikke
overnatter i Oberammergau. (M/F/A)
DAG 4: KEHLSTEINHAUS
OG SALZBURG
Vi forlader området ved Oberammergau for at give plads til andre som skal se
spillet. Vi kører mod øst. Dagens mål er
Salzburg, men undervejs besøger vi Kehlsteinhaus. Kehlsteinbjerget er 1834 m
højt. Kehlsteinhaus blev bygget som en
gave til Adolf Hitler på hans 50-års fødselsdag i 1939. Takket være den amerikanske øverstkommanderende blev
Kehlsteinhaus ikke ødelagt efter krigen.

Derfor har vi mulighed for at beundre
både bygningerne og den fantastiske vej
derop (6,5 km). For at nå toppen kører vi
i specielle busser, som kan komme op ad
denne serpentinervej.
Vi får desuden mulighed for at besøge
det store dokumentationscenter, som ligger der, hvor vi står på de mindre busser.
Dette center fortæller både om området,
hvordan det var under 2. verdenskrig,
men også om krigens gang.
Vi kører videre til Salzburg, hvor vi overnatter i to nætter. Vi spiser aftensmad på
vores hotel. (M/-/A)
DAG 5: SALZBURG
Salzburg forbindes for mange med musik,
og ikke uden grund. Den er Mozarts fødeby og Sound of Music har også rødder
i byen.
Vi begynder dagen med en guidet rundtur til fods i byens gamle centrum. Her
er mange imponerende og charmerende
huse samt hyggelige torve og gader.
Om eftermiddagen er der tid på egen
hånd.
Måske ønsker nogle at bruge aftenen
med at gå til en koncert. Tættere på afrejse vil vi undersøge dette, og vende tilbage om hvilke muligheder der kan være.
(M/-/A)
DAG 6: ALTÖTTING
Vi kører mod nord. Undervejs laver vi en
afstikker fra motorvejen for at køre til
Altötting.
Denne by bliver besøgt af mange katolske
pilgrimme hvert år, fordi vi her finder en
sort Madonna. Vi kan se mange vidnesbyrd fra mennesker som har fået hjælp af
hende. Flere kongers hjerter, blandt andet Ludwig den 2. af Bayern er gravlagt i
kapellet med den Sorte Madonna.
Dagens mål er området ved Leipzig. Her
spiser vi aftensmad og overnatter. (M//A)
DAG 7: HJEMREJSE
Vi spiser morgenmad på hotellet, og begynder vores sidste rejsedag. I løbet af
dagen, kører vi gennem et område, som
har flere byer, der var større handelsbyer
under Hansetiden. Vi besøger en af disse
byer.
Vi er tilbage i Ringkøbing i løbet af aftenen. (M/-/-)

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
PRIS
Pr. persen kr. 9.995,-

sens pris betales senest 8 dage efter at
Unitas Rejser har modtaget bestillingen.

Rejsen gennemføres ved minimum 30
deltagere. Begrænset antal pladser.
Tilmelding senest 1. marts 2021
Tilmelding til
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne
Olesen, kk@rindumkirke.dk

Den rejsende kan overdrage rejsen til en
anden person mod et gebyr på DKK 350,Meddelelse om overdragelse skal gives til
rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse.
Beløbet kan kun refunderes hvis en anden vil overtage pladsen på rejsen.
Restbeløbet skal betales senest d. 1. november 2021, og er ligeledes kun refunderbart hvis en anden deltager overtager
pladsen.

PRISEN INKLUDERER
• Danske rejseledere
• 6 x overnatning i delt dobbeltværelse
med bad og toilet
• 6 x morgenmad, 1 x sandwich, 1 x frokost og 6 x aftensmad
• Drikkevarer til middagen under Passionsspillet
• Bustransport ifølge programmet
• Billet til Passionsspillet, bedste kategori
• Entré til Linderhof, Kehlsteinhaus og
Dokumentationscenteret
• Byrundtur i Salzburg med lokalguide
• Bidrag til Rejsegarantifonden
PRISEN INKLUDERER IKKE
• Øvrig forplejning og drikkevarer
• Øvrige entreer
• Forsikringer
EVENTUELLE TILLÆG
• Enkeltværelse kr. 2.300,• Sygdoms-afbestillingsforsikring 		
6% af rejsens pris
• Gouda Årsrejseforsikring 			
(enkeltperson) kr. 278,• Gouda Årsrejseforsikring 			
(enkeltperson fra 70 år) kr. 389,• Gouda Årsrejseforsikring 			
(hele husstanden) kr. 552,Overdragelse af rejsen er ikke mulig, efter udstedelse af billetten.
BETALINGSBETINGELSER
Betingelserne for denne rejse afviger fra
Unitas Rejsers generelle betingelser om
betalingsfrister og annullering, fordi vi
selv er nødt til at lægge et forholdsvist
stort beløb i depositum til Oberammergau.
Når man som rejsedeltager melder sig til
rejsen skal et depositum på 30% af rej-

OBLIGATORISK SYGDOM- OG HJEMTRANSPORTFORSIKRING
Har du ikke det Blå EU sygesikringskort eller rejser du udenfor dækningsområdet,
kræver vi, at du har en rejseforsikring
som minimum dækker sygdom og hjemtransport. Ved tilmelding skal du oplyse
os dit forsikringsselskab samt policenummer.
BEVÆGELSE OG MOBILITET
Rejsen foregår primært i fladt terræn
med forskellige typer underlag, enkelte
niveauforskelle mv. og egner sig for selvhjulpne godt gående.
MÅLTIDER OG VÆRELSER
De inkluderede måltider er hver dag
markeret med M= morgenmad, F=
frokost, A= aftensmad. Er måltidet ikke
inkluderet, markeres dette med -.
Vi overnatter på turistklassehoteller med
bad og toilet på værelset.
Under overnatningen i Oberammergau er der meget få enkeltværelser, og vi
kan derfor ikke garantere enkeltværelser
denne nat. Vi bor på 3-stjernede hoteller
eller 4-stjernede gæstehuse indenfor en
radius på 30 kilometer fra Oberammergau. Vi kan ikke garantere at hele gruppen
bor samlet.
PAS OG VISUM
Pas og visum
For danske statsborgere med dansk pas
kræves der ikke visum til Tyskland eller
Østrig. Passet skal være gyldig mindst til
efter hjemkomst.

VALUTA
I Tyskland og Østrig anvendes euro. Kreditkort kan bruges de mange steder.
DRIKKEPENGE
Hvis måltiderne er inkluderet i prisen og
på forhånd betalt af Unitas Rejser, er drikkepenge herfor indregnet. Drikkepenge i
forbindelse med køb af drikkevarer er
ikke inkluderet. Drikkepenge til chaufføren og lokale guider betales samlet af
rejselederen.
FORBEHOLD
Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Alle vores rejser evalueres
og forbedres løbende på baggrund af
tilbagemeldinger fra vores rejseledere
og deltagere. Af den grund kan der være
ændringer i programmet, fra rejsen blev
købt, til den finder sted. Lokale forhold
kan medføre, at vi under rejsen er nødt
til at ændre indholdet eller rækkefølgen
herpå. Vores mål er, at deltagerne får den
bedst mulige rejse.
ALMINDELIGE BETINGELSER
Rejsen er underlagt Unitas Rejsers
almindelige betingelser vedrørende
pakkerejser, som deltagerne forudsættes
at være bekendt med.
Betingelserne fremgår af vores hjemmeside www.unitasrejser.dk

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.
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