
 

6 of 8- daagse Dubai Experience  
 

Altijd al nieuwsgierig geweest naar deze nieuwe wereld van veranderingen? 

Schrijf dan in voor deze 6 of 8 daagse trainingsreis in najaar 2016 of voorjaar 2017! 

 

 

 

 

 

Voel, proef en ervaar betoverend Dubai! 

Wat liggen er voor financiële uitdagingen voor uzelf en uw klanten in Nederland? Onze welvaart en die van het rijke 

westen staan onder druk, hoe gaan wij daarmee dealen en hoe helpen wij onze klanten daarbij? Waardoor uw geluk 

en dat van uw klanten wordt bepaald, gaan wij samen bespreken in het betoverende Dubai. U gaat Dubai of de Emi-

raten, vanuit verschillende perspectieven en culturen daadwerkelijk in korte tijd ervaren tegen een bodemprijs en u 

komt nog veel wijzer en rijker terug ook.  

Doelgroep: Ondernemers en Managers uit de financiële wereld. 

Doel van de training:  Vanuit bovenstaande ervaringen, gaan wij samen met u, voor uzelf, uw klanten en uw organi-

satie een analyse maken van de huidige situatie, de relevante ontwikkelingen en op basis daarvan een ontwerp ma-

ken van de toekomst. Dit plan dient duurzaam en succesvol te zijn en vormt daarmee de basis voor een ieders geluk! 

 

6-Daagse reis: najaar 2016 of voorjaar 2017 

Dag 1:   Vertrek vanuit Amsterdam naar Dubai 

Dag 2:   Sessie 1: doelen,  Sessie 2: ontwikkelingen,  Avond: ontspanning 

Dag 3: Sessie 3: eerste analyse  Middag: Woestijntocht met sessie 4: reflectie 

Dag 4: Sessie 5: actieplan met daarna strand of Dubai Mall,  

Dag 5:   Sessie 6: evaluatie met afsluiting en vertrek naar Amsterdam 

Kosten: € 2.150,- exclusief BTW (NB. Inhoud wordt op maat verzorgd) 



Praktische informatie 

 Per reis een maximum van 8 inschrijvingen om 

optimale persoonlijke aandacht te garanderen.  

In principe is dit een training met open inschrij-

ving, de 6 of 8 daagse kan ook op maat in-

company worden verzorgd  

 Onder voorbehoud van voldoende deelname 

Exclusief: 

 Transfers naar en van Amsterdam 

 Lokaal vervoer (6-daagse) 

 Versnaperingen, lunches en diners 

 Entree musea  

 Visa en verzekeringen 

Inclusief: 

 Informatiebijeenkomst vooraf   

 Groepsintake; trainingsthema’s & wensen 

 Retourvlucht Amsterdam - Dubai 

 Hotelovernachtingen met ontbijt 

 Training, coaching en reflectiemomenten, 2  

trainers  

 Lokaal vervoer (8-daagse) 

 Terugkom moment in Nederland 

Eugène Klerkx 

 

Gelukkige Mensen 

Bredaseweg 108a 

4902 NS Oosterhout 

0162 466322 

www.gelukkigemensen.nl 

info@gelukkigemensen.nl 

Wilfried Varwijk 

 

Varwijk Management Consulting 

Beethovenlaan 53 

4904 MG Oosterhout 

0162 424496 

www.varwijkvmc.nl 

info@varwijkvmc.nl 

Voor meer informatie en aanmelding: 

 

Programma en praktische informatie 

8-Daagse Emiraten rondreis: najaar 2016 of voorjaar 2017 

Dag 1:   Vertrek vanuit Amsterdam naar Dubai 

Dag 2:   Sessie en rondleiding door Dubai met woestijnsafari en BBQ (incl) 

Dag 3: Busreis Abu Dhabi, Sessie met optie: Ferrari- of Yas Water World 

Dag 4: Stadstour Abu Dhabi en vertrek naar Al Ain met coaching sessie gedurende de busrit!  

Dag 5:  Al Ain en Fujairah met bezoek aan de Zoo en een overnachting in Rotana resort met Spa 

Dag 6:  Fujairah met strandsessie en in de avond vertrek naar Sharjah 

Dag 7:  Sharjah: bezoek openbare school en Moskee afsluitende sessie 

Dag 8:  Evaluatie en vertrek naar Amsterdam 

 

Kosten: € 2.650,- exclusief BTW (NB. Inhoud wordt op maat verzorgd) 
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