
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNEMEN IS TOPSPORT! 

5-daagse ondernemersreis voor ondernemers   

 

Iedere topsporter heeft een coach…waarom u niet?! 

 

DE REIS VOOR ONDERNEMERS DIE WILLEN ONT-WIKKELEN EN GROEIEN 

Word je 24/7 gedreven door je agenda en niet meer door je passie? Dan is het tijd om jouw 

ondernemerschap en persoonlijk leiderschap eens onder de loep te nemen. Om te kunnen groeien, is 

het goed om af en toe even stil te staan. Op ons zeiljacht krijg je daarvoor alle tijd. Je krijgt de ruimte 

om je te ontwikkelen als persoon en als ondernemer. Wie ben jij als ondernemer? Wat geeft jou 

energie? 

Intervisie en zelfinzicht zullen je verrijken met nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden scheppen. 

Individueel maar ook in groepsverband kijken we naar jouw doelen voor het komende jaar. Wissel 

ideeën uit met je reisgenoten en ga sparren. 

Wij werken vanuit de theorie van Simon Sinek: Why, How, What. Binnen het programma is zowel 

aandacht voor jou als ondernemer als jouw onderneming. 

 

La Fontaine biedt in samenwerking met  La Reine Private Cruises een 5-daagse ondernemersreis op 

een prachtig zeiljacht op de Egeïsche Zee. Laad je batterij op tijdens het snorkelen of wijnproeven en 

ga met hernieuwde energie aan de slag met jouw persoonlijke en organisatiedoelstellingen, onder 

begeleiding van professionele trainers en coaches. 

 

 

 

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


PROGRAMMA 

▪ Intakegesprek voorafgaand aan de reis. 

▪ 2 dagdelen intervisiesessies aan boord. 

▪ 3 dagdelen workshops aan boord 

▪ 1 business coachgesprek tijdens de reis. 

▪ 3 dagen zeilen. 

▪ 1 dagdeel excursie 

▪ Snorkelen. 

▪ Wijnproeverij. 

▪ 3 intervisiebijeenkomsten na afloop van de reis. 

 

 

OVER UW ACCOMMODATIE EN DE OMGEVING 
Varen op de La Reine is een bijzondere ervaring. Het is een prachtig zeilschip met comfortabele 
slaaphutten en ligbedden op het dek. De boot ligt in de sfeervolle haven van het heerlijke Split, waar 
je met een rechtstreekse vlucht naar toe vliegt. La Reine regelt de transfer van en naar de boot. We 
zullen diverse eilandjes aandoen. Waan je terug in de tijd! Voer voor inspiratie! 

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 Private Cruises. Al varend zal er een wijnproeverij verzorgd worden van 

Turkse wijnen van internationale allure. 

 

DATA & INVESTERING 

2-6 juni 2018 

v.a. € 3.250,- p.p. exclusief vluchten  

 

 

 

INCLUSIEF 

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

• Ontbijt, lunch en 3-gangendiner. 

• Koffie, thee, sappen, wijn en bier. 

• 2-persoonshut. 

• 5 Intervisiebijeenkomsten La Fontaine. 

• Workshops aan boord. 

• Wijnproeverij  

• Transfer van en naar Split Airport. 



• 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. 

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

Tijdens het diner heb je tijd om kennis te maken met de andere deelnemers. 's Avonds kun je de stad 

verkennen. 

 

Dag 2: zondag  

Terwijl we 's ochtends beginnen aan onze driedaagse zeiltocht op zee, wordt er tijd gemaakt voor het 

delen van ieders doel tijdens de reis. Daarna starten we met de eerste workshop. 

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

coachgesprekken gericht op jouw persoonlijke of zakelijke vraagstukken. Je kunt de middag ook vrij 

besteden.  

Na het diner staat de eerste intervisie gepland, waarin jullie meegenomen worden in de techniek van 

intervisie en tevens kan er al een case ingebracht worden. 

 

Dag 3: maandag 

In de ochtend gaan we Mindmappen. In een mindmap beschrijf of teken je jouw 

persoonlijke/zakelijke missie en visie, strategie en kernwaarden. 

Na de lunch staat de excursie gepland naar één van de eilanden. Deze inspirerende dag wordt 

afgesloten met een heerlijk diner en een wijnproeverij. 

 

Dag 4: dinsdag 

In de ochtend gaan we aan de slag met onze persoonlijke kwaliteiten als ondernemer en staat de 

tweede intervisiebijeenkomst gepland. 

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 (business)coachgesprekken. 

Na het diner is er een inspiratieavond met als thema: flatteren en floreren. Iedereen loopt weer 

tegen andere dingen aan en begaat weer andere 'fouten'. Tijdens deze avond kun je leren van elkaar 

'fouten' en er soms zelfs gezamenlijk om lachen. 

We sluiten de avond af met het delen van inzichten en uitzichten. Je licht je mindmap en je actieplan 

toe voor de komende 6 - 9 maanden. 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 Inspirerend 



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

naar Nederland. 

 

 

MELD JE AAN VOOR DE ONDERNEMERSREIS: via de website www.la-fontaine.net. 

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

In geval van annuleren vanaf 70 tot 57 dagen voor aanvang van de ondernemersreis 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 Private Cruises 

 

De reis gaat door bij minimaal 9 deelnemers. (maximaal 10 deelnemers) 

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

