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Léif APTR Grënnungsmember/en(in), 

de Comité invitéiert Iech gären ob en « Conveniat» den 

Dënschden 14. September 2021 ëm 16.00 Auer 
zu MUNSHAUSEN 

Den 24. Abrëll 2021 waren et 30 Joer wou Dir zesummen d’Initiative 
geholl huet vir eng éischt Associatioun am Interesse vum Landtourismus 
ze grënnen. 

No 30 Joer besteet är deemoleg Kreatioun nach ëmmer an ass am 
Moment duerch d’Kris am Touristesche Secteur esou aktuell ewéi 
schonns laang net méi. 

Den APTR Comité wëllt als Erënnerung un är Viraussiicht eng kleng “30 
Joer Gebuertsdagsfeier” arrangéieren déi och mam Ministère 
orchestréiert gëtt an dat mat engem flotten Souvenir, un déi Zäit vun de 
Vakanzewunnengen “mam Hunn” zu Lëtzebuerg, awer dëst soll och e 
MERCI sinn vir ären Asaz als éischt Comitésmemberen. 

Als Virbereedung vun den “30 Joer APTR – 2021“ zielen mir ob är 
Presenz an freeën ons ob en interessanten Nomëtten vir mat Iech 
onsen/ären „30 Joer APTR“ ze beschwätzen an ze gestalten. 

Esou ewéi virun 30 Joer ass och nach elo är Initiative an ären Avis 
wichteg vir är Vereenegung an d’Zukunft ze begleeden. 

Och wann Dir net méi aktiv am Landtourismus sidd ass et ons wichteg 
Iech ze gesinn an ons mat Iech ze ënnerhalen, mir schreiwen gären e 
klengt Kapitel „APTR Geschicht“ mat Iech! 

 

 

 

 

Dofir ons Ufro vir Iech virum 28. August 2021 unzemellen (a wann 
Corona ons et bis dohin net erlaabt dann sichen mir eng Alternative). 

 

Vir Iech unzemellen: 

• Rufft un um 621 268 441 
 

• Dir kënnt awer och eng kleng Mail schreiwen un limpach@pt.lu 

 

Alles Gutts an bis dohin e gesonden an sonnegen Summer! 

 

De Comité : Justin Limpach - Arthur Arendt – Raoul Zimmer - Arlette 
Gleis – Jang Majerus – Georges Poorters  

Sekretariat : Eliane Jaeger 
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