
 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor de reis naar Ost-Friesland. 

Deze reis gaat door van zondag 19 juni 2022 tem donderdag 23 juni 2022 

met de autocar van Limburg International van Pelt. 

We verblijven in Enjoyhotel Vitalis / Greetsiel, Hafenstraße 2 – 26736 Greetsiel 

info@enjoyhotels.nl , telefoonnummer +31 (0) 20 225 48 80  

Prijsinfo : 

De prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer is 540 euro.  

Prijs voor niet-leden bedraagt 585 euro. 

Er zijn slechts een beperkt aantal single-kamers. De eerste inschrijvers hebben voorrang. 

 

Inbegrepen in de prijs : 

- Alle verplaatsingen met de bus. 

- Alle inkomgelden van de vermelde activiteiten. 

- Broodje en drank op de heenweg. 

- 4 overnachtingen in vol pension: (ontbijt, lunch en avondmaal) 

- 4 x driegangen-keuzediner 

- Dranken bij de maaltijden (frisdrank, wijn, bier) 

- De hele dag gratis koffie en thee 

- Vanaf 17 uur tot 24 uur gratis frisdrank, vruchtensappen, wijn, bier, jenevers en 

Apfelkorn. 

- Iedere avond vertier / entertainment 

- Gratis sauna en wellness. 

Niet inbegrepen : 

- Reis en/of annuleringsverzekering 

 

Vermits we nog altijd leven in het “corona-tijdperk”, zijn alle activiteiten onder voorbehoud 

opgesteld. Wel hopen we in de komende tijd de definitieve afspraken te kunnen vastleggen, 

zodat we een eindprogramma kunnen voorstellen aan jullie. 

 

Indien de groepsreis door corona niet kan doorgaan wordt de reis verschoven en het 

hotelverblijf naar een later tijdstip verplaatst. Het hotel geeft géén geld terug. 

Bij positieve corona-test van een deelnemer in de laatste dagen vóór afreis, wordt een 

gedeelte van de reissom terugbetaald, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

 

 

 

 

 



Programma 19 juni tot en met 23 juni 2022. 
 

1. ZONDAG 19 JUNI 2022 

Bezoek Emsflower in Emsbüren: grootste 

kwekerij van Europa in pot- en perkplanten. 

Bezichtiging van bloemensoorten en 

productieproces en omliggende tropische tuinen 

en ontdek de verschillende exotische dieren. In 

de vlindertuin vliegen honderden tropische 

vlinders rond! Logistiek verzendingsproces. 

Bij Emsflower kunnen er nog geen groepsreservaties gedaan worden i.v.m. corona. 

Indien dit niet kan doorgaan, is er het Waterloopbos. (zie verder) 

Alternatief: Waterloopbos Flevopolder Nederland: wandeling door 35 waterwerken: 

een unieke combinatie van natuur en techniek. 

 

2. MAANDAG 20 JUNI 2022 

We nemen een lunchpakket mee en rijden naar 

Nordeich waar we de veerboot nemen naar 

Norderney. Dit Waddeneiland strekt zich uit over 12 

km met een breedte van 2,5 km. 

In dit gekende kuuroord is er een fijne promenade 

met heel wat terrassen en winkels. 

 

3. DINSDAG 21 JUNI 2022. 

 

Voormiddag: Wandeling in het pittoreske Greetsiel met bezoek aan de 

tweelingmolens. 

Namiddag: We rijden met de bus naar Schloss Lütetsburg op ongeveer 25km van 

Greetsiel, een waterburcht, die in de jaren zestig na een verwoestende brand in zijn 

huidige vorm werd herbouwd. Mooi park met veel rododendrons en kamperfoelie, oude 

bomen en veel kleine vijvers.   

En dan misschien afsluiten met een bezoek aan het bijbehorende café met een leuk 

interieur en veel buiten-zitplaatsen. 

4. WOENSDAG 22 JUNI 2022 

Voormiddag: Kust- en dijkwandeling van 2 uur met 2 natuurgidsen (uitleg van 

omgeving, flora en fauna) vanuit Greetsiel.  

Namiddag: Bezoek theemuseum met aansluitend  

theeceremonie in Norden.  

Thee is veel meer dan alleen een drankje. 

Krijg inzichten in de wereldwijde cultuur van het 

theedrinken.  

 

 

5. DONDERDAG 23 JUNI 2022 

 

 Op de terugweg: Bezoek Meyerwerft Papenburg: de   

scheepswerf waar de cruiseschepen gebouwd worden. 

 

 

 


