P E RSO O NL IJ K E- O NT W IK K E L ING SR E IS
TIJD VOOR ONTSPANNING EN INSPIRATIE
Wil je nieuwe ideeën, inspiratie en energie opdoen? Wil je
je Persoonlijke Kracht en Effectiviteit vergroten? Wil je
daarbij ook genieten van de zon, ongerepte natuur en van
de Italiaanse keuken? Ga dan met ons mee naar Le Marche.

Tijdens deze Persoonlijk-Ontwikkelingsreis naar Italië (Le Marche), heb je tijd om stil te staan bij
een aantal belangrijke vragen: Hoe kan ik mijn talenten optimaal benutten? Wat geeft mij energie en
waar word ik echt blij van? Je volgt een beproefd trainingsprogramma, afgewisseld met excursies en heerlijk
Italiaans eten en drinken.
VOOR WIE
• als je afstand wilt nemen van de waan van de dag
• als je je talent optimaal wilt benutten
• als je een impuls wilt geven aan werk en privé
• als je zin hebt om er even uit te zijn
INHOUD
• inzicht in je talenten en drijfveren
• versterken van persoonlijke kracht
• een persoonlijke visie met actieplan
• ontspanning, cultuur en natuur
LOCATIE
Je verblijft in La Giravolta, iets buiten het dorp Barchi in de
Italiaanse regio Le Marche. Le Marche is nog authentiek en
ongerept, heeft een schilderachtig heuvellandschap
landinwaarts en een prachtige, soms vlakke kuststrook.
PRAKTISCH
• duur: 5 dagen (woensdag t/m zondag)
• groepsgrootte: 6 tot 12 deelnemers
• zie onze website voor data
PRIJS
Totale kosten: € 3.530,Voor medewerkers van de Rabobank: € 3.000,De prijs is inclusief BTW, retourvlucht, transfers,
verblijf op basis van volpension, excursies en materiaal.

PROGRAMMA
Woensdag:
• In de ochtend vertrek vanaf Schiphol naar Bologna
• transfer naar La Giravolta (vlakbij Barchi)
• start trainingsprogramma
Donderdag:
• training en naar een fort of wijnproeverij
Vrijdag:
• training, lunch aan zee en pizza-avond
Zaterdag:
• training en bezoek aan San Marino
Zondag:
• na het ontbijt terug naar Nederland
• begin van de middag aankomst op Schiphol

Klik op de foto voor een impressie van La Giravolta
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