Bayerns perler
-med Slottsbesøk og båttur på Aachensee
Opplev den idylliske landsbyen Oberammergau. Hvorfor ikke legge årets sommerferie
med buss til Bayern? Dette er Tysklands største delstat, og med sin beliggenhet i Europas
hjerte byr Bayern på alt fra grønnkledde fjell og fruktbare daler til snøkledde alpetopper.
Med sin levende folklore og mange vakre byer og småsteder, er det ikke rart at Bayern er
en populær ferieregion å besøke. Vi skal bo i den sydvestlige delen av Bayern, nærmere
bestemt i den lille byen Oberammergau, som nok er mest kjent for sine berømte
pasjonsspill hvert 10. år.

Dag 1. Hjemsted – Oslo
Vi kjører til Oslo og Color Lines terminal for overfart til Kiel. Om bord kan vi benytte oss av
skipets mange fasiliteter før vi samles til middagsservering om kvelden. Resten av kvelden
hygger vi oss med underholdning og ellers hva
skipet har å by på.
Dag 2. Kiel – Potsdam
Vi tar raskeste vei mot Berlin og til Potsdam. Ved
ankomst kjører vi til vårt hotell for innsjekk og
middagsservering.
Dag 3. Potsdam – Oberammergau
Dagens tur går sørover og forbi byer som Leipzig,
Nurnberg, Munchen og vakre Bayern før vi
ankommer Oberammergau. Her skal vi overnatte på det ærverdige Hotel Alte Post.
Hotellet har en flott atmosfære og en beliggenhet som vil ta pusten fra deg. Middag om
kvelden.
Dag 4. – 6. Oberammergau med utflukter
Omringet av Bayersk natur skuer vi utover grønne daler og opp mot majestetiske
alpetopper. Du blir bergtatt allerede første dagen. Vi besøker det vakre slottet Linderhof - i
sin tid bygget av Kong Ludwig den II av Bayern. Her finner vi også en utrolig vakker
slottspark. Vi tar også en tur til Østerrike, og til Tyrols største innsjø, Aachensee. Her blir
det en båttur på den 9 km. lange innsjøen hvor vi nyter naturen rundt oss. En tur opp til
Munchen blir det også med en guidet runde i byen og vi avslutter dagen med et besøk på
Ayinger bryggeri.
Dag 7. Oberammergau – Celle
Dagens etappe går nordover gjennom et fint landskap og
opp gjennom Tyskland hvor vi passerer byer som
Wurzburg, Fulda, Kassel, Hannover før vi ankommer den
vakre bindingsverksbyen Celle hvor vi overnatter.
Dag 8. Celle – Kiel
Dagens etappe går til Kiel hvor vi ved ankomst kjører til
Stena Lines terminal for innsjekk. Middagsservering om
bord.

Dag 9. Gøteborg – Hjemsted
Etter frokost om bord samles vi i bussen og setter kursen hjemover med alle nødvendig
stopp underveis. Ankomst vårt hjemsted om kvelden etter noen innholdsrike dager i
Bayern. Takk for turen, på gjensyn!

REISEFAKTA:
9 dagers tur
Avreisedato: 03.07
Pris pr. person kr: 11.995.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Color Line, Oslo – Kiel inkludert 1 middag, 1 frokost
 6 Hotellovernatting, Hotel Alte Post inkludert 6 middager, 6 frokoster
 Stena Line, Kiel – Gøteborg inkludert 1 middag, 1 frokost
 Alle utflukter og innganger ifølge
program
 Lokalguider ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.940. Singellugar kr.480.Påstigningsrute:
L - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

