
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
Programskisse/tilbud:  DNVP  Rev. 05 

 
Det Norske Veritas pensjonistforening 
 
TYSKLAND og ØSTERRIKE 
Berchtesgaden Land med Salzburg & München 
 
Mandag 28. mai – Fredag 1. juni 2018 
& 
Mandag 4. – Fredag 8. juni 2018   
 
 
 
 



 

 

09.02.2018 DNVP  rev. 05     Tilbud DNV Side 2  
 

   
 

München, Berchtesgaden & Salzburg 
 

 
München  
Hvis det finnes noe sånt som den tyske drømmen, formidler München den. Som en av Tysklands mest 
populære byer topper den ofte undersøkelser over verdens mest beste byer å bo i, og det er lett å se 
hvorfor. Med innsjøer og fjell på dørstokken, en lang liste over historiske og kulturelle severdigheter, 
glitrende butikker og selvtilliten som kommer fra å være hjemmet til BMW og Siemens. I motsetning til 
resten av Bayern som er kjent for å være ganske konservativ, er München relativt liberalt. Münchens 
sentrum beholder følelsen av en liten by, men har severdigheter i verdensklassen, spesielt kunstgallerier 
og museer. Glem ikke den kongelige bayerske arven, en hel forstad til olympisk arv og en mengde med 
mørk turisme, og det er klart hvorfor Sør-Tysklands storby er en favoritt blant de som fasineres av fortiden, 
men samtidig ønsker å oppleve nåtiden. 

.  
Berchtesgaden  
Det idylliske natur- og alpelandskapet i Berchtesgaden regionen har fasinert beboere og tilreisende i 
århundrer. Når man ser det vakre landskapet er det lett å skjønne hvordan man kan forelske seg i dette 
området. Tysklands eldste saltmine finner man her, og den var enormt viktig for næringslivet i denne 
regionen så tidlig som på 1300-tallet. I Hitlers Tyskland var denne regionen, særlig for sitt vakre 
naturlandskap av stor symbolsk verdi for Nazi-partiet. I fjellskråningen Obersalzberg ble det bygget et stort 
Führersperrgebiet, altså en førersperresone bestående av kaserner, hoteller og underjordiske 
bunkersystemer. Etter krigen ble Obersalzberg en militær sone, og de fleste av bygningene som ikke ble 
ødelagt, rekvirert av den amerikanske hæren.  

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiilPvEtNzWAhXsNpoKHR-vBK4QjRwIBw&url=https://www.antares-muenchen.de/en/location-and-infos/&psig=AOvVaw0MPz3HR-3QISomKog797Y7&ust=1507393433029843
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Bad Reichenhall  
Det milde klimaet, saltlakefjellene og det sjarmerende landskapet har lokket kongelige til dette området 
som siden 1900-tallet har blitt kalt den bayerske spa byen (Bayerisches Staatsbad). I dag er Bad 
Reichenhall en spa- og kongressby som kombinerer det moderne liv og tradisjon med stil. Det er også en 
alpin velvære-by i verdensklasse takket være godt beskyttet natur, vakre omgivelser og lang tradisjon av 
helse og vellværebehandling. Bad Reichenhall ligger i Øvre Bayern i nærheten av Salzburg, og omgitt av 
Chiemgau-Alpene, som inkluderer blant annet Mount Staufen (1.771m.o.h.) og Mount Zweisel 
(1.781m.o.h.).  
Byen har også den eldste gågate i Bayern (nesten 2 km) med mange spennende shoppingmuligheter, her 
finner man alt fra tradisjonsbevisste familiebutikker og spesialforhandlere til moderne varehus.  
 

  

Salzburg 
For mange besøkende representerer Salzburg det typiske Østerrike, som tilbyr utsmykket arkitektur, 
fjelluft og den musikalske arven til byens berømte sønn, Wolfgang Amadeus Mozart. Det ikke mange 
reisende er kjent med er historien bak byens enorme rikdom, da den ikke har ligget like strategisk godt til 
som mange av de andre velstående europeiske storbyene. Svaret ligger i navnet. Selv om salt fremdeles 
er å finne i ethvert kjøkken, så var det en enda viktigere vare tidligere i menneskets historie, da det kunne 
brukes til å bevare mat i lengre perioder. Salzburgs gamleby (Altstadt) er internasjonalt kjent for sin 
barokke arkitektur og det er et av de best bevarte bykjernene nord for Alpene. Det ble oppført som et 
UNESCO verdensarvsted i 1997. Å dra på handletur i Salzburg er en helt unik opplevelse, og butikkene 
her er verdenskjent for sitt utvalg av mote, antikviteter, smykker, og bøker. Byen har i tillegg et muntert 
natteliv og en intim stemning som bør nytes på en av Salzburgs mange kafeer. 
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HOTELLENE VÅRE:  
 
Bad Reichenhall – 28.-31. mai  2018 (TUR 1) 
Amber Hotel Residenz Bavaria * * * * 
www.amber-hotels.de/bad-reichenhall 
Dette elegante 4-stjernershotellet ligger i fredelige omgivelser i sentrum av Bad Reichenhall. Romslige 
rom med balkong og panaramautsikt over de bayerske Alpene. 
Rommene er innredet i alpin stil med satellitt-TV, Wi-Fi og bad med badekar eller dusj.  
Gjestene får du gratis adgang til spa-området med treningsstudio, badstue og massasjedusjer. Infrarød 
sauna, skjønnhetsbehandlinger og massasje er tilgjengelig mot en ekstra kostnad. 

 
 
 

Bad Reichenhall - 4.-7. Juni 2018 (TUR 2) 
Wyndham Grand Bad Reichenhall * * * * 
www.wyndhamgrandbadreichenhall.com/en 
Hotellet ligger i hjertet av Bad Reichenhalls fotgjengerområde. Alle rommene på Wyndham Grand Bad 
Reichenhall Axelmannstein er romslige og elegant innredet med komfortable senger og koselig 
sittegruppe. Fra hotellrommene har du utsikt over hotellets rolige gårdsplass og hotellets egen park. Alle 
hotellets gjester kan bruke hotellets spa, badstue og velværeområde. Hotellets spa har et moderne 
svømmebasseng, badstue, solarium og treningsstudio. Andre idrettsanlegg i området inkluderer en 
golfbane og en tennisbane. Hotellets restauranter, det elegante Park Restaurant og det koselige 
Axelstueberl byr på mange kulinariske nytelser, inkludert autentiske bayerske godbiter. Den fantastiske 
utsikten over hotellets park og innsjø bidrar til en uforglemmelig middagsopplevelse. 

https://www.amber-hotels.de/bad-reichenhall
http://www.wyndhamgrandbadreichenhall.com/en
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München  - 31.5.-1.6. og 7.-8. 6. 2018 
Hotel Novum am Hauptbahnhof* * *  
www.novum-hotels.com/hotel-am-hauptbahnhof-muenchen 

Hotellet ligger rett overfor München sentralstasjon, bare en 3-minutters spasertur fra Münchens største 
gågate- og shoppingstrøk..Hotellet tilbyr gratis Wi-Fi, døgnåpen resepsjon og frokostbuffé De rolige 
rommene på hotellet har enkel,komfortabel design, og alle er utstyrt med kabel-TV.  

 
 

FLYFORBINDELSE 
Vi har forhåndsreservert følgende flyforbindelser med Norwegian: 
 
DY1550  28. Mai  / 04 Juni  Oslo – München     09:40 – 11:55                    
DY1553  01. / 08 juni   München - Oslo     12:25 – 14:40  
 
 
 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU3-iY4N7WAhXKO5oKHWLYAdwQjRwIBw&url=https://twitter.com/fly_norwegian&psig=AOvVaw1V93ajl8IZLsJsKbgzPAZM&ust=1507473940194368
http://www.novum-hotels.com/hotel-am-hauptbahnhof-muenchen
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REISEPROGRAM 
 
 
DAG 1 –Slott Herrenchiemsee – Bad Reichenhall 

 Ankomst i München og transfer med buss til Chiemsee (ca. 1,5 timer – 130 
km) 

 På bussen får vi servert en hyggelig lunsjpakke med drikke (øl / hvitvin) 

 Båtreise på Chiem-sjøen til slottet «Herrenchiemsee»,  

 Omvisning og kaffepause 

 Transfer til Bad Reichenhall (ca 45 min.)  

 Sjekk in på hotellet – 

 Felles middag i Bad Reichenhall.  (eventuelt «Oktoberfest») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slottet Herrenchiemsee 
I 1878 tok Ludwig II av Bayern et ekstravagant palass som skulle bygges på den idylliske 
Herrenwörth-øya i Chiemsee. Inspirert av den franske 'Solkongen' Louis XIV, skulle dette 
palasset ikke bare kopiere Versailles, men det skulle overgå det. Det fantastiske interiøret er 
utført i ren ekstravaganse i fransk rokokkostil. De 20 representasjonsrommene som er åpne for 
besøkende er utført i den mest utsøkte kvaliteten. Selve kronen på verket er den store 
speilsalen, en nesten perfekt kopi av den originale galerie des glaces i Versailles. 
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DAG 2 – Bad Reichenhall -– Salzburg med klassisk konsert 
 
Formiddagen – 2 valgmuligheter: 
 

1) Formiddagen: fritid i Bad Reichenhall  og Schloss Hellbrunn – mulighet til å være 
med på en guidet omvisning i byen eller til å besøke bade- og spa anlegget på Rupertus 
Thermen  www.rupertustherme.de 

 Besøk og omvisning i parken til Schloss Hellbrunn (i nærheten av Salzburg 

 Felles lunsj 

Schloss Hellbrunn 
I over 400 år har Hellbrunn slottet fortryllet og forbløffet over sine besøkende med sine 
fontenespill. Slottet er kjent for sine jeux d'eau ("vannspill") på eiendommen, som  er en populær 
turistattraksjon i sommermånedene. Skapt av Markus Sittikus som var kjent for å være en 
spøkefugl, ble disse fontene skapt som en serie apestreker som skulle spilles på gjestene. Blant 
dem finner man seter rundt et bord i stein hvor en vannledning skyter vann i setene på gjestene 
når mekanismen er aktivert, og skjulte fontener som overrasker og sprayer gjester mens de 
deltar på turen. Fontenespillene består også av et mekanisk, vanndrevet musikkteater bygger i 
1750, som inkluderer en grotte og en krone som presses opp og ned en vannstråle som symbol 
på politisk makt. Men man trenger ikke å bekymre seg for å bli våt, på ved alle disse spillene 
finnes det alltid et sted som aldri ble vått.  
  

2) Alternativ utflukt om formiddagen: Gondolbane til Predigerstuhl på 1614 m.o.h. og 
enkel fjelltur – Dette er en utflukt for de spreke!  

 Vi tar den historiske gondolbane fra 1928 opp til Predigerstuhl på 1614 m.o.h. og 
nyter en fantastisk utsikt over Bad Reichenhall og alpene.  Guiden tar oss med på en 
rundtur til fots på ca en time.  

 Felles lunsj opp i høyden på en koselig fjellhytte  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rupertustherme.de/
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Her blir det et tillegg i pris: NOK 250,- per person som betales sammen med 
restinnbetalingen. Egen påmelding til denne utflukten er sendt ut. Det kan bli  en prioritert 
rekkefølge her etter når påmeldingen her mottas. 
  

 Etter lunsj avreise mot Salzburg (kort stopp på 
hotellet) 

 

Felles program for alle:  
 

 Omvisning i Salzburg 

 Tid på egenhånd  

 Middag med klassisk Mozart konsert på festningen i 
Salzburg  

 Etter middagen hjemreise til hotellet (ca 30-40 min.) 
 
DAG 3 – Kehlsteinshaus (Eagles Nest) og Königsee (Berchtesgaden Nationalpark 
 

 På formiddagen utflukt til Eagles Nest med besøkssenteret  

 Felles lunsj  

 Båttur på Königsee i Berchtesgaden Nationalpark 

 Noe fritid til å besøke Spa-anlegget på hotellet eller til å ta en spasertur i nærområdet 

 Middag på en lokal «Gasthaus» i Bad Reichenhal 
 
 
Eagles Nest 
Som symbol på makten til Nazi-regimet ble viktige beslutninger tatt på Eagle's Nest. Selv om det 
er et arkitektonisk mesterverk, så ble det bygget med lite hensyn til omgivelsene rundt og 
resursene som skulle til. Et eksempel på dette er den gylne messingheisen i fjellet, som ble 
bygget med det eneste formål å imponere og fascinere mennesker. Bygningen ble en legende i 
etterkrigstiden, og bruken av Eagler's Nest ble på sett som et viktig visuelt motiv i populære 
amerikanske krigsfilmer og -serier. Denne bygningen er en av de få monumentene fra Hitler-
æraen som fremdeles er stående, noe som forklarer mye av dens prominens.  
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DAG 4 – München  

 Etter frokosten reiser vi med bussen tilbake til München (ca. 1, 5 timer)  

 Omvisning og felles lunsj i München 

  Etter omvisningen – Tid på egenhånd. 

 Alternativ utflukt : For alle deltagere med interesse i historie organiseres det et besøk 
med omvisning til det spennende NS (Nationalsozialismus) dokumentasjonssenteret i 
München. Senteret ble bygget i 2015 med det formål å lære om, og forstå det som 
skjedde under nazi-regimet i Tyskland. Etter en innføring, vil man med egenstyrt 
audioguide rette fokuset på samfunnet og menneskene som levde i det mens 
nasjonalsosialismen vokste seg stor gjennom epokene. Museet inviterer gjestene sine til 
å reflektere over hva dette har med dem å gjøre, og hvorfor dette er noe som fortsatt er 
aktuelt idag.  
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de 

Her blir det et tillegg i pris: NOK 50,- per person som betales sammen med restinnbetalingen. 
Egen påmelding til denne utflukten er sendt ut.  
  

 På kvelden stemningsfull Oktoberfest – aften – (eksklusivt for gruppen) 
 
 
 
 
 
 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/publikationen/buchpublikationen/katalog-zur-dauerausstellung/
http://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/
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DAG 5 – Hjemreise 
 

 Etter frokost transfer til flyplassen og hjemreise (Norwegian) 
 

 

PRISEN inkluderer: 
 
Inkludert i pakkeprisen 

 Flyreise t/r med Norwegian 
 3 Hotellovernattinger på 4*+ hotell med frokostbuffe 
 1 Hotellovernatting på 3* hotell med frokostbuffe 
 FRAM reiseleder under hele turen 
 Skandinavisk talende lokal reiseleder 
 2 x middager på «Gasthaus» eller på hotellet 
 1 x festmiddag med klassisk Mozart konsert 
 1 x Oktoberfest - festmiddag med underholdning  
 1 x enkel bespisning ved ankomst inkl. drikke 
 3 lunsjer  
 Drikke (1 enhet vin/øl), Kaffee og vann inkludert ved alle måltider 
 Inngangsbilletter og underholdning iht beskrivelse  
 Detaljert reisedokumentasjon 

 
Ikke inkludert i pakkeprisen 
Drikkepenger / Reiseforsikring 
Alternativ tur på DAG 2: Gondolbane til Predigerstuhl 
Alternativ tur på DAG 4: Besøk til NS (Nationalsozialismus) dokumentasjonssenteret i München 
 
 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/publikationen/buchpublikationen/katalog-zur-dauerausstellung/
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FRAM Arrangement AS 
Postboks 34 Majorstuen, N – 0330 Oslo, Besøksadresse: Øvre Slottsgate 17 

Epost post@fram.as tel +47 22 44 31 41 www.fram.as 

mailto:post@fram.as
http://www.fram.as/

