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4 dagen met Groei & Bloei Ermelo - Putten naar Sleeswijk-Holstein  
van maandag 26 juni t/m donderdag 29 juni 2023  

Programmaoverzicht met richttijden (eventuele wijzigingen voorbehouden). 

 
1e dag, maandag 26 juni 2023  
De touringcar staat voor u klaar: 
(Wij vragen u vriendelijk om een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn, onderstaande tijd is de vertrektijd).  
07.30 uur: Vertrek vanaf Ermelo, parkeerplaats Dirk Staalweg hoek Struikakkers. 
U kunt van thuis een lunch pakket meenemen, maar ook tijdens het eerste bezoek in Duitsland heeft u de 
gelegenheid een lunch te kopen. Onderweg richting Neumünster bezoekt u Park der Gärten Bad Zwischenahn. 
Tenslotte vertrek naar uw hotel Wittorf in Neumünster. 
18.00 uur: Geschatte aankomst in Hotel Wittorf. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding. 

   
2e dag, dinsdag 27 juni 2023 
07.30 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.30 uur: Vertrek vanuit het hotel naar Brokstedt voor een bezoek aan de privé tuin van  
Silke und Walter Fromming  Vervolgens vertrek naar Kollmar voor een bezoek aan de Rosengarten an der 
Elbe, hier bezoekt u eveneens het huis. Aansluitend aan het bezoek staat de lunch voor u klaar.  
Hierna vertrek naar Heibgraben voor een bezoek aan Garten der Horizonte, ontvangst met rondleiding. 
18.00 uur: Geschatte aankomsttijd bij Hotel Wittorf. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding. 
 
3e dag, woensdag 28 juni 2023 
07.30 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.30 uur: Vertrek uit het hotel.  
We beginnen de dag met een bezoek aan Arboretum Ellerhoop-Thiensen. Hier krijgt u een rondleiding gevolgd 
door een gereserveerde lunch.  
Na dit bezoek vertrek naar Uetersen voor een bezichtiging aan het Rosarium Uetersen. Vervolgens heeft u de 
mogelijkheid om op eigen gelegenheid in het centrum van Uetersen rond te wandelen.  
In de middag is er een korte tussenstop bij Schulauer Fährhaus, voor de scheepsbegroeting aan de Elbe.  
18.00 uur: Geschatte aankomsttijd bij Hotel Wittorf. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4e dag, donderdag 29 juni 2023 
07.00 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.00 uur: Uitcheck gevolgd door vertrek uit het hotel.  
In de morgen brengen wij nog een bezoek aan de privé tuin van Christopher Buhr in Sommerland. 
Hierna vertrek naar de laatste tuin van deze reis, de privé tuin Garten Knospe. De Kaffee und Kuchen staan hier 
voor u klaar.  
19.00 uur: geschatte aankomst in Ermelo. 
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Hotelinformatie:  
U bent 3 nachten te gast in Hotel Wittorf, Havelstrasse 5, D-24539 Neumünster. Telefoon: +49 4321 81011. 
https://hotel-wittorf.de/english/home/   
Elke kamer is voorzien van een flat screen-tv en heeft de beschikking over een eigen badkamer met föhn, bad of 
douche. 
 
Reisssom p.p. in een 2-pers. kamer:  
vanaf 25 betalende deelnemers    € 660,-  
Geen Groei & Bloei lid     € 690,- 
 
Toeslag kamer voor alleengebruik    € 125,- 
 
Inbegrepen: 
* Het vervoer per luxe touringcar Hellingman / Van Delen bemand door een ervaren chauffeur. 
* Begeleiding gedurende de reis door een ervaren reisleider van Garden Tours. 
* Drie nachten in het genoemde Hotel Wittorf inclusief ontbijtbuffet en 3-gangen diner. 
* Een programmaboekje bij vertrek. 
 
Niet inbegrepen:  
- Kosten van de entrées voor de tuinen, 2 gereserveerde lunches en sommige bezoeken inclusief koffie/thee 

geschat op € 80,- p.p. . 
- Uitgaven van persoonlijke aard. 
- Kosten van eventuele verzekeringen. 
- Consumentenbijdrage SGR van € 5,- per persoon. 
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur. 
- Reserveringskosten van € 25,- per factuur. 
 
 
Aanmelden via het aanmeldingsformulier aan uw excursiecommissie van Groei & Bloei Ermelo – Putten: 
 
Henk van Emaus 
Leuvenumseweg 71 
3847 LA HARDERWIJK 
Tel.: 0341420541 
henkvanemaus@solcon.nl    
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