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Duiken en overnachten in Emsland(DE)
Het is leuk en gevarieerd duiken in Kreisland Emsland. Dit ligt net over de
Duitse grens bij de provincies Groningen en Drenthe. Er zijn hier rond de
10 duiklocaties vlakbij elkaar, dus goed voor een paar dagen duiken met
vrienden of in verenigingsverband.
Wat zijn de duik mogelijkheden
Alle duikstekken zijn geschikt voor beginners en er zijn geen speciale uitrustingseisen.
Om hier te mogen duiken, heb je wel toestemming nodig van de lokale autoriteiten.
Dat laatste kunnen wij voor je regelen. Ook hebben wij van elke duiklocatie een
uitgebreide informatiefolder die je nodig hebt voor een leuke duik.

Overige mogelijkheden zijn
Om een paar dagen te kunnen duiken heb je o.a. : perslucht, een slaapplaats, eten,
drinken en gezelligheid nodig, voor dat alles kun je bij ons terecht!

Overnachten
Naast onze NL Duikcentrum in Neudersum (DE) hebben wij een landelijk gelegen Bed &
Breakfast, en vakantiewoning waar bezoekende duikers en niet-duikers kunnen
overnachten. Wij hebben slaapgelegenheid tot 10 personen.
Mogelijkheden:
Verblijf 1 tot 4 personen is in onze vakantiewoning. De kosten en meer informatie
hiervan staan op de website . Inclusief handdoeken en linnengoed. Verblijf zonder
ontbijt, keuken is aanwezig. Bijkomend: gebruik duikfaciliteiten zijn 2,50€ p/p p/dg.
Verblijf van groep vanaf 6 personen tot maximaal 10 in onze B&B is “All-Inn” (weekend)
Met:
•
2 overnachtingen inclusief linnengoed en handdoeken
•
2 x ontbijtbuffet
•
1 x lunchbuffet met warme snack op zaterdag
•
1 x lunchpakket voor op zondag
•
vrijdagavond van 19.00uur tot 23.00uur en zaterdagavond vanaf 18.00uur tot
23.00 uur inclusief drankjes zijnde: frisdrank, huismerk bier / huiswijn rood of wit
•
Vrijdagavond kaas-worstplank, Zaterdagavond zoutjes
•
hele weekend onbeperkt gratis koffie en thee
•
1x wat lekkers bij de koffie
•
zaterdagavond: uitgebreid BBQ buffet met ijs toe
•
Gebruik duikfaciliteiten
•
kosten 159 euro pp.
•
Alleen mogelijk vanaf 6 personen
Wil je langer blijven, dan kunnen wij voor jullie ook een “All-Inn” prijs op maat maken.
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Verblijf is op basis van 2 personen per
kamer. Wij hebben 5 x 2
persoonskamers en gratis WIFI.
“All-Inn” weekend verblijf is van
vrijdagavond 19.00 uur tot de zondag
10.00 uur.

Duik faciliteiten
Tijdens je verblijf kun je bij ons je
flessen laten vullen: perslucht tot
230 bar.
Je krijgt vooraf duikbriefing,
duikstek informatie en
duikaanvragen worden voor je
gedaan.
Er staan diverse waterbakken om je duikuitrusting te spoelen en er zijn een aantal
droogrekken aanwezig.
We gaan er vanuit dat er gebrevetteerde duikers komen duiken met zijn of haar eigen
duikspullen, materiaal huren is bij Aqua Love maar op beperkte schaal mogelijk, extra
flessen (12L) zijn wel beschikbaar om ergens meerdere duiken te gaan maken.
Laat het ons van te voren wel even weten of je duikmaterialen nodig hebt, dan ligt het
voor je klaar.

Après duiken
Na het duiken is er de gelegenheid om in de gezellige groepsruimte met houtkachel wat
te drinken aan de bar. Openingstijden doen we in overleg.

Het duiken zelf zijn verder
geen kosten aan verbonden.
Het duiken doe je met je eigen
uitrusting en je eigen clubje.
Een duikplanning of dagindeling
betreffende waar en hoe vaak te
duiken stellen we samen met de
duikleider/organisator van te voren
vast via de mail. Ik stuur de een
voorstel met betreffende info over
diverse duikstekken.
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Wanneer e.e.a. besloten is zal ik de aanvragen doen.
Bij je bezoek aan ons krijg je ook een lijst waar je in de
omgeving elders je fles kunt laten vullen en belangrijke
telefoonnummers voor onderweg.
Voorafgaand aan iedere duik krijg je een uitgebreide briefing
over de duikstek die je gaat bezoeken en een noodplan mee.
Enkele bekende duikstekken in de directe omgeving zijn o.a.:
Dankernsee, Spieksee, Heedersee, Niederlangenersee,
Bokelerkanal, Nieuwediep en meer……
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Duikworkshops
Je kunt bij ons het hele jaar door duikworkshops volgen.
We geven er meer dan 40 verschillende, op onze website
staat meer informatie.

Overige mogelijkheden in de omgeving:
Je kunt bij ons het hele jaar door, een ontspannen
vakantie vieren. In de omgeving kun je behalve duiken
ook nog rustig wandelen, fietsen, waterskiën, karten en
nog veel meer. Wij wonen in een rustige landelijke
omgeving, vlak bij een bos.
En hier heb je de schoonste lucht van Europa, dus ook in je fles ☺

Meer weten? Of boeken?
Stuur ons een mailtje met je vraag of bel even.
Op de website staat een kalender met beschikbare periodes.
Dien een optie in voor een periode, dan houden wij die even voor je vrij zodat je
je buddy’s kunt activeren om mee te gaan.
Hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,
Peter en Ineke Houniet
Grenzweg 5, 26906 Neudersum,
Duitsland.
Tel: 0049 4963-907955
Mobiel NL: 06-53972827
Email: peter-inekehouniet@ewetel.net
WWW.AQUALOVE.NL
Deze PDF flyer heeft links naar
onze websites voor meer
informatie

Bekijk de promotie video op YOUTUBE:

https://youtu.be/hitELTE417g
Versie sept 2022
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