
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN OP KOERS 

5-daagse zeilreis voor managementteams   

 

Versterk uw managementteam tijdens deze prachtige zeilreis op de Adriatische Zee. 

 

VERANDERING VAN SPIJS DOET ETEN 

Zoek je een inspirerende, prikkelende plek om met jouw team een paar dagen te brainstormen, 

strategieën te bepalen en mooie (toekomst)plannen te maken? Stap dan aan boord van ons luxe 

zeiljacht! Teamsessies, gericht op de ontwikkeling van uw team en/of organisatie, worden 

afgewisseld met tijd voor ‘benen op tafel’ sessies. Tijd om echt naar elkaar te luisteren en te 

verbinden voor het gezamenlijke doel. 

De zee met zijn uitgestrekte horizon geeft rust en ruimte in je hoofd. In deze omgeving, weg van de 

dagelijkse beslommeringen, kun je vanuit een nieuw perspectief verassende inzichten krijgen. 

Onder deskundige begeleiding wordt er een programma op maat samengesteld. Specifieke 

doelstellingen worden geformuleerd, concreet gemaakt en jullie krijgen de tools om deze te 

realiseren. Een perfecte manier om de tijd zowel effectief als aangenaam te besteden! 

 

La Fontaine biedt in samenwerking met Blue Cruise La Reine de Turquie een 5-daagse inspiratie 

cruise op een prachtig zeiljacht op de Adriatische zee. Laad je batterij op en ga met hernieuwde 

energie aan de slag met nieuwe inzichten, ideeën en plannen. 

 

 

 

http://la-fontaine.net/
http://bluecruise.reineturquie.com/#gallery


 

PROGRAMMA 

▪ Intakegesprek voorafgaand aan de reis. 

▪ 6 dagdelen teamsessies. 

▪ 2 coachgesprekken tijdens de reis. 

▪ 3 dagen zeilen. 

▪ Snorkelen. 

▪ Wijnproeverij. 

▪ 2 coachgesprekken na afloop van de reis. 

 

OVER UW ACCOMMODATIE EN DE OMGEVING 

Varen op de La Reine de Turquie is een bijzondere ervaring. Het is een prachtig zeilschip met 

comfortabele slaaphutten en ligbedden op het dek. De Adriatische zee is een uniek, en authentiek 

vaargebied. Hier geniet je van de blauwe zee, groene bergen en de rustgevende sfeer aan boord.  

De boot vertrekt vanaf de haven van Split. Voor de kust van Split liggen geweldige eilanden met 

baaien, stranden en bijzondere bezienswaardigheden. Terwijl de gasten werken aan hun programma, 

zeilt de crew La Reine naar de volgende baai, waar we voor anker gaan voor een frisse duik, mooie 

lunch, de Blauwe Grot. Na een rechtstreekse vlucht naar de internationale luchthaven van Split, 

regelt La Reine de transfer van en naar de boot.  

Tijdens de zeilreis worden de deelnemers door de crew zeer professioneel verzorgd. De maaltijden 

worden zorgvuldig bereid door een gepassioneerde, professionele kok. Er wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van authentieke streekproducten. Aan boord krijg je naast uitstekend eten en 

behalve frisdrank en bier ook wijnen van een verrassende kwaliteit. De wijnen zijn een van de 

specialiteiten van La Reine de Turquie. Al varend zal er een wijnproeverij verzorgd worden van Turkse 

wijnen van internationale allure. 

 

DATA & INVESTERING 

7 - 11 oktober 2017 

v.a. € 1.805,- p.p. exclusief vluchten  

 

INCLUSIEF 

• 5 dagen, 4 nachten vol pension op  La Reine de Turquie. 

• Ontbijt, lunch en 3-gangendiner. 

• Koffie, thee, sappen, wijn en bier. 

• 2-persoonshut. 

• Coachingprogramma La Fontaine. 

• Transfer van en naar de luchthaven van Split. 

• Activiteiten en begeleiding ter plaatse. 

• Begeleiding van professionele trainers en coaches. 

 



REISSCHEMA 

 

Dag 1: zaterdag  

In de ochtend vertrekken we vanaf Amsterdam met een rechtstreekse vlucht naar Split (Kroatie). 

Vanaf 15.00 uur gaan we aan boord van de La Reine de Turquie vergezeld van een welkoms drankje. 

Tijdens het diner heb je tijd om bij te praten met je collega's en wordt de koers van de reis met elkaar 

afgestemd. Deze koers wordt bepaald door het specifieke vraagstuk van het bedrijf.  

 

Dag 2: zondag  

Terwijl we 's ochtends beginnen aan onze driedaagse zeiltocht op zee, wordt er na het ontbijt gestart 

met het op maat samengestelde programma.  

Na de lunch geniet je van de blauwe zee omgeven door groene bergen. Er is ruimte voor individuele 

coachgesprekken gericht op functionele persoonlijke of zakelijke vraagstukken. Je kunt de middag 

ook vrij besteden. Na het diner is er tijd om ideeën en ervaringen uit te wisselen en op een ludieke 

wijze elkaar nog beter te leren kennen.  

 

Dag 3: maandag 

In de ochtend gaan we verder met jullie programma. 

Na de lunch is er de mogelijkheid om te snorkelen of tot rust te komen op een ligbed op het dek. Ook 

nu is er ruimte voor individuele coaching. Deze inspirerende dag wordt afgesloten met een heerlijk 

diner en een wijnproeverij. 

 

Dag 4: dinsdag 

In de ochtend gaan we aan de slag met het programma. Ideeën worden concreet gemaakt, zodat 

jullie hier straks meteen mee aan de slag kunnen binnen de organisatie.  

Na de lunch hoef je niets anders te doen dan luisteren naar het water, genieten van de zon en de 

zilte zeelucht op te snuiven. Ook is er desgewenst weer ruimte voor coachgesprekken. 

Na het diner is er tijd voor evaluatie en het delen van inzichten en uitzichten. Van één uitzicht zullen 

de deelnemers geen genoeg krijgen: de prachtige sterrenhemel. 

 

Dag 5: woensdag 

Na het ontbijt meren we aan in de haven van Split Met een opgeladen accu en een persoonlijk 

actieplan stap je weer op de kade. We nemen afscheid van de La Reine de Turquie en vliegen vanuit 

Split terug naar Nederland. 

 

 

MELD JE AAN VOOR DE INSPIRATIE CRUISE VIA de link 

 

 

 

http://www.la-fontaine.net/contact/


ANNULERINGSVOORWAARDEN 

In geval van annuleren vanaf 70 tot 57 dagen voor aanvang van de inspiratie cruise wordt er 50% 

kosten in rekening gebracht, tussen de 56 en 29 dagen 75% en korter dan 28 dagen wordt er 100% 

annuleringskosten berekend. 

Vervanging is in overleg mogelijk.  

Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden van La Reine de Turquie. 

 

De reis gaat door bij minimaal 10 deelnemers.  

 

 

http://bluecruise.reineturquie.com/Terms_LaReineDeTurquie_BlueCruise_2016.pdf

