Giethoorn en de Weerribben (Overijssel) 3 & 4 maart
Doelgroep: ondernemers en professionals uit de hospitality branche die willen vernieuwen en
leren van collega ondernemers, die gevestigd zijn in een gebied dat onder hoge druk staat.
Leer hoe de toonaangevende ondernemers uit dit gebied de massa’s toeristen gastvrij
ontvangen, hoe hier de verbinding is gezocht tussen dorp en buitengebied en hoe zij tot
nieuwe, mooie en vooral succesvolle product-marktcombinaties zijn gekomen. Ervaar, leer en
ontmoet!

Deze tweedaagse reis is inclusief:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Volledig verzorgde reis incl. 2 dagen lunch en het diner op de eerste avond
Alle activiteiten in het programma
Overnachting in een tweepersoons kamer incl. ontbijt
Alle drankjes tijdens programma.
Vervoer per luxe touringcar vanuit centrale opstaplocatie Limburg en vervoer ter
plaatse
Uiteraard tot in de puntjes door ons georganiseerd en begeleid door ons eigen host
team.
Bijdrage deelnemer
€ 375,00
Toeslag voor een 1 persoons kamer is:
€ 80,00
Bedragen zijn exclusief BTW

De eerste 20 ondernemers die zich aanmelden ontvangen een korting via de Limburg Leisure
Academy van € 100,00. De korting wordt na betaling teruggeboekt.
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Voorlopig programma
Het programma wordt op dit moment gemaakt. Onderstaande programma is in concept. Dus
niet definitief. Laat je vooral verrassen. We zorgen voor een hoge kwaliteit.
Dinsdag 3 maart
09.00 Ontvangst op centrale locatie Limburg voor vertrek (auto’s parkeren)
09.30 Vertrek naar Friesland met onderweg introductie en kennismaking
11.30 Aankomst in Giethoorn met bezoek aan lokaal bedrijf en inspirerend
ondernemersverhaal
13.00 Lunch op unieke locatie
14.30 Bezoek aan Giethoorn met onderweg sprekende ontmoetingen en verhalen
18.00 Naar overnachtingslocatie, inchecken en opfrissen
19.30 Avondprogramma inclusief fijn diner
22.00 Einde programma
Woensdag 4 maart
08.00 Ontbijt in de accommodatie (vrije keuze)
09.30 Uitchecken en bagage in depot
10.00 Bezoek per boot aan natuurpark de Weerribben
12.30 Aan wal voor een heerlijke lunch op verrassende locatie, een mooi
ondernemersverhaal en een passende activiteit voor alle deelnemers.
14.00 Vertrek richting Limburg
16.45 Aankomst startlocatie waar we een afsluitende borrel en een korte discussie met
elkaar voeren over hetgeen geleerd en ervaren.
18.30 Afsluiting en afscheid
Aanmelden?
Stuur een mail met je gegevens naar info@toeristischlimburg.nl
Ga vervolgens naar https://www.webshopvvvmiddenlimburg.nl/.................
Selecteer je de juiste activiteit (Studiereis Giethoorn en de Weerribben) en reserveer. Wil je
het volledige programma ontvangen stuur dan een mail naar info@toeristischlimburg.nl. Of
bel de projectregisseur.
Vragen?
Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen via
info@toeristischlimburg.nl of bel de projectregisseur van de Limburg
Leisure Academy Thijs Vossen via 06-83 167 967. Kijk ook op onze
website https://www.toeristischlimburg.nl/ en meld je aan voor de
nieuwsbrief als je deze uitnodiging via via hebt ontvangen.
Je collega!
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Tof dat je deze uitnodiging verspreidt in je eigen netwerk.

