
Dagsprogram Oberammergau 11 – 19 augusti 2020 

 

Dag 1, Mariehamn - Malmö 

Avresa med Rosella från Mariehamn kl. 07.30, frukost ombord. Efter ankomst till Kapellskär börjar vi 

resan mot Malmö. Vi åker förbi Stockholm, passerar Norrköping och Linköping innan vi stannar för 

lunch i Ödeshög. Resan går vidare förbi Jönköping, genom Småland innan vi kommer till Skåne och 

Malmö. Finnlines färja M/S Europalink till Travemünde avgår kl. 22.00. Övernattning ombord.  

Dag 2, Travemünde – Rothenburg ob der Tauber 

Frukost ombord innan tidig ankomst kl. 07.00. Resan går därefter söderut. Under dagen passerar vi 

storstäderna Hamburg och Hannover och vi gör lämpliga stopp längs med vägen. Till kvällen 

kommer vi fram till Rothenburg ob der Tauber, känt för sina medeltidsbyggnader. Incheckning på 

Hotel Rappen där vi också äter gemensam middag.  

Dag 3, Rothenburg ob der Tauber – St. Johann 

Frukost på hotellet. Förmiddagen fri i den fina medeltidstaden Rothenburg ob der Tauber. Vid 12-

tiden åker vi vidare och passerar München innan vi så småningom kommer till gränsen och styr in i 

Österrike. Härifrån är det inte långt till St. Johann in Tirol som blir vårt hem för de kommande 

nätterna. Vi checkar in på COOEE Alpin Hotel Kitzbüheler Alpen och äter gemensam middag. 

Dag 4, Utflykt Grossglockner 

Frukost på hotellet. Vi börjar dagen med att åka till Lienz, som ligger i dalgången mellan de 

italienska Dolomiterna i söder och Alperna i norr. Lienz är huvudstad i regionen Osttirol och är en 

riktigt charmig småstad. Lunch på Hotel Sonne. På eftermiddagen åker vi längs Hochalpenstrasse, 

48 km lång och med fantastisk utsikt över alplandskapet. Som högst kommer vi 2369 möh. Mot 

kvällen är vi tillbaka på hotellet där vi äter gemensam middag.  

Dag 5, Utflykt Berchtesgaden med Saltminan och Örnnästet 

Frukost på hotellet. Idag blir det en heldagsutflykt till Tyskland och Berchtesgaden, bergsbyn med 

storslagen och vacker omgivning. Vi börjar dagen med ett besök i Saltgruvan från 1100-talet, med 

en gruvbana som går 600 meter in i berget. Lunch på samma plats. På eftermiddagen åker vi till 

Örnnästet eller Kehlsteinhaus som det också heter, museum och turistanläggning idag. Om tiden 

tillåter blir det lite fri tid i Berchtesgaden innan det är dags att vända tillbaka till St. Johann in Tirol. 

Middag på hotellet på kvällen. 

Dag 6, St. Johann in Tirol - Oberammergau 

Efter frukost checkar vi ut och börjar resan mot Oberammergau. Vi äter lunch innan det är dags att 

bänka sig för Passionsspelen akt 1 som startar kl. 14.30 och pågår till kl. 17.00. Gemensam 

middagspaus mellan 17.00-20.00. Passionspelen akt 2 startar kl. 20.00 och pågår till kl. 22.30. 

Gemensam transport till vårt hotell för natten.  

Dag 7, Oberammergau – Würzburg 

Hemresan kan starta! Vi lämna Oberammergau efter frukost och börjar åka norrut genom 

Tyskland. Vi gör lämpliga stopp under dagen. Mot sen eftermiddag kommer vi fram till Würzburg 

och vårt hotell för natten, Hotel Strauss. Gemensam middag på hotellet. 

 

Dag 8, Würzburg - Travemünde  

Frukost på hotellet och utcheckning. Vi fortsätter resan hemåt och passerar både Hannover och 

Hamburg innan vi närmar oss Travemünde.  Vi kör ombord på vår färja M/S Finnpartner som avgår 

kl. 21.45. Övernattning ombord. 

 

 



Dag 9, Malmö – Kapellskär 

Frukost ombord innan tidig ankomst kl. 07.15. Hemresan fortsätter längs kända vägar och 

i trakten av Jönköping stannar vi för lunch. Till Kapellskär kommer vi på kvällen och 

Rosella avgår kl. 19.00. Hemma i Mariehamn är vi igen kl. 22.30. 

 

 

 

 


