OBERAMMERGAUN KÄRSIMYSNÄYTELMÄ
RYHMÄMATKA ETELÄ-SAKSAAN 6.-9.8.2020
Unohtumaton elämysmatka! Pääset majoittumaan alppijärven rannalla ja käymään vuorilla.
Matkan pääkohde on Oberammergaun kylä Baijerissa sekä siellä joka 10. vuosi esitettävä
Kristuksen kärsimysnäytelmä. Lisäksi ihania muita kohteita.
Matkanjohtajina ovat teologian maisterit Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson.
Oberammergaun kärsimysnäytelmä on vaikuttava. Kirjailija Hilja Haahti kertoi omasta
kokemuksestaan vuosikymmeniä sitten: ”Vaikka kyseessä oli monta tuntia kestävä esitys, aika
kului kuin siivillä. Kun esirippu laskeutui, katsojat lähtivät ulos hiljaisina, silmät kyynelissä.
Kokemus oli ylimaallinen.” Kyläläiset ovat näytelleet Kristuksen kärsimystien ja ylösnousemuksen
tapahtumat vuodesta 1633 lähtien. He lupasivat Jumalalle tehdä näin kiitokseksi siitä, että kylä
tuolloin säästyi Euroopassa raivoavalta rutolta.
OHJELMA:
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Lento AY1401 Helsinki – München 8.00-9.35.
Kolmen tunnin kiertoajelu bussilla Münchenissä suomenkielisen oppaan johdolla,
osa kävelyä. Poikkeamme ”BMW-elämysmaailmassa”, jonka futuristisessa
rakennuksessa näemme BMW-auton malleja. Bussista ihailemme vuoden 1972
Olympiakisojen arkkitehtonisesti kuuluisia rakennuksia. Näemme ulkoapäin
Nymphenburgin linnan, jossa Baijerin kuningas Ludvig II syntyi vuonna 1845. Käymme
Münchenin maamerkissä, kaksitornisessa Neitsyt Marian kirkossa sekä Pyhän
Mikaelin kirkossa, jossa sijaitsee Ludvig II:n hautapaikka. Tutuksi tulevat myös
pääostoskadut, Uusi ja Vanha raatihuone, vuonna 1807 perustettu tunnelmallinen
Viktualienmarkt-tori ja paljon muuta. Mahdollisuus välipalaan (omakustanteinen).
Yöpyminen: Golfhotel Kaiserin Elisabeth****, Feldafing. Hotelli sijaitsee Starnbergjärven rannalla noin 40 km Münchenistä ja 65km Oberammergausta.
https://www.kaiserin-elisabeth.de/hotel-starnberger-see/hotel-starnberger-see-kaiserinelisabeth.asp
Oberammergau. Tulo hotelliin klo 12.00 mennessä. Kevyt lounas hotellissa (sis.
hintaan). Kärsimysnäytelmä alkaa klo 14.30 (2. kategorian lippu). Suomenkielinen

la 8.8.

su 9.8.

•

•
•
•

•

•
•

teksti saatavilla. Klo 17.00-20.00 tauko, jonka aikana nautimme illallista
Oberammergaun paikallisessa ravintolassa (sis. hintaan). Näytelmä päättyy klo 22.30.
Yöpyminen lähistöllä, hotelli selviää myöhemmin.
Garmisch-Partenkirchen. Aamupäivällä nousemme köysiradalla (ei sis. hintaan,
vuonna 2019 hinta on 28 €) Alpspitze-vuorelle, joka sijaitsee lähellä GarmischPartenkircheniä. Teemme lyhyen, helpon vaelluksen vuorella ja katselemme huikeita
alppimaisemia ”Alpspix”-näköalapaikalta. Säävaraus.
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. Iltapäivällä tutustumme oppaan
johdolla 27 000 asukkaan viehättävään Garmisch-Partenkircheniin bussilla ja
kävellen. Talviurheilusta kuuluisa kaupunki sijaitsee Saksan korkeimman vuoren,
2962 metriä korkean Zugspitzen alapuolella. Näemme Keski-Euroopan mäkiviikon
Uudenvuodenpäivän kilpailun hyppyrimäen (Olympia-Stadion), terveyskylpylän
puiston (Kurpark) ja kaupungin molemmat katoliset kirkot. Toisessa on arvokkaita
seinämaalauksia 1300-luvulta. Kaupunkikuvaa hallitsevat talojen värikkäin
freskomaalauksin koristellut ulkoseinät sekä parvekkeet kukkaloistossaan. Kierroksen
jälkeen omaa aikaa.
Yöpyminen alppijärven rannalla: Hotel am Badersee****, Grainau. Hotelli sijaitsee
noin 8 km Garmisch-Partenkirchenistä.
https://www.grainau.de/a-hotel-am-badersee
Aamupäivällä tutustumme suomenkielisen oppaan johdolla vuonna 1878
valmistuneeseen loisteliaaseen Linderhofin barokki/rokokoo -linnaan. Sen rakennutti
kuningas Ludvig II ranskalaiseen tyyliin. Hänet tunnetaankin erityisesti
rakennuttamistaan linnoista ja palatseista. Vierailemme Ettalin benediktiiniluostarin
upeassa barokkityylisessä kirkossa. Syömme yhteisen lounaan (sis. hintaan).
Ettalista suuntaamme kohti Münchenin lentokenttää, jonne on matkaa 125 km.
Lento AY1406 München – Helsinki 18.50-22.15.
Matkan hinta: 1998,00 €/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa. Lisämaksu yhden
hengen huoneesta 215,00 €. Hintaan sisältyy: lennot, bussikuljetukset Saksassa,
sisäänpääsymaksut, lentokenttäverot ja matkustajamaksut, laadukkaat hotellit, oppaiden
ja matkanjohtajien palvelut, aamiaiset, 2 x lounas, 3 x illallinen.
Päivittäin hengellistä ohjelmaa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd,
puh. 010 289 8118, maija.siren@lomalinja.fi www.lomalinja.fi
Peruutuskulut: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
1.12.2019 - 120 vrk ennen matkan alkua, pidätetään varausmaksu 500 €/hlö,
119 - 60 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 30% matkan hinnasta,
59 - 31 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75% matkan hinnasta,
30 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta.
Jokaisella matkalaisella tulee olla matkustajavakuutus, joka on riittävä korvaavuudeltaan ja
sisältää mm. peruutusturvan oman tai lähiomaisen sairastumisen varalta.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Huom! Ilmoittautumiset matkanjohtajille mahdollisimman pian, viimeistään lokakuun
loppuun mennessä, sillä lippuja on rajoitettu määrä:
Marianne Jansson puh. 050 3543241, marianne.jansson@akasia.fi tai
Riitta Lemmetyinen puh. 050 3001616, riitta.lemmetyinen@akasia.fi

