9 daagse studiereis
China - Beijing en
Shanghai
voor apothekers en artsen
20 accreditatiepunten

31 augustus t/m
9 september 2019
Inhoud studiereis
Laat uw team excelleren!
Maximale efficiency en
top adviseurs
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China - of officieel de Volksrepubliek China is een land vol afwisseling: van de
wereldsteden Beijing en Shanghai tot de rijstvelden in het zuiden en van de nomadische grasvlaktes aan de grens met Tibet tot oude kleine traditionele dorpjes.
Op vele fronten zal dit land u imponeren, verrassen en betoveren.
China ligt in het oosten van Azië en is bijna 10 miljoen km² groot. China heeft de
meeste inwoners van de hele wereld: 1,3 miljard. Dat betekend dat 1 op de 5
mensen op de wereld Chinees is!
Tijdens deze reis ziet u zowel Beijing met de prachtige muur en oude tempels als
ook het moderne Shanghai.
Beijing
Beijing: De hoofdstad van China is Beijing. De stad
wordt ook wel Peking genoemd. Beijing is een stad
met twee gezichten, jong en oud. In het hart van de
(verboden) stad vind u de oudste, meest traditionele omgeving, daarnaast heeft de stad ook de meest
futuristische bouwwerken en de hoogste wolkenkrabbers. In Beijing wonen bijna net zo veel mensen als in
heel Nederland, ongeveer 15 miljoen mensen. Toch
is er een stad die nog groter is dan Beijing, namelijk
Shanghai Het is een levendige stad, waar ontzettend
veel te doen en zien is.

Shanghai
Voordat de stad uitgroeide tot de metropool die het
vandaag de dag is, was de naam van Shanghai ‘Huating’. Shanghai was een klein vissersdorpje aan de kust
van China, maar is in rap tempo uitgegroeid tot één
van de grootste steden ter wereld. Het tempo waarin
deze stad zich ontwikkeld heeft is duizelingwekkend.
Rond 1990 was er aan de andere kant van de Huangpu-rivier zelfs niks anders dan platteland. Shanghai is
een stad met wolkenkrabbers en gigantische winkelcentra. De enorme diversiteit aan bouwstijlen maakt
de stad zo uniek.
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Chinezen zijn groepsmensen en alles moet in harmonie zijn. De vriendschapsband is belangrijk voor een
Chinees, echter kost het opbouwen van een vriendschappelijke zakenrelatie veel tijd. Ook al spreekt u
elkaars taal niet, de inwoners van China zijn net zo
nieuwsgierig naar u als andersom.

China staat bekend om de heerlijke, vers bereide,
maaltijden. Het is gebruikelijk om aan tafel meerdere
gerechten te bestellen die met alle tafelgenoten worden gedeeld. Tijdens deze reis zult u het ervaren!

Vluchten met China Southern Airlines:

Programmaoverzicht:
Dag 1 - zaterdag 31.08.2019 Vertrekdag

Heenvlucht:
CZ 346 31 AUG AMS - PEK 1450 0615
Lokale vlucht tussen Beijing en Shanghai:
CZ3907 05 SEP PEK - SHA 0820 1030
Terug vlucht met 1 overstap in Guangzhou:
CZ3504 08 SEP SHA - CAN 1950 2215
CZ 307 09 SEP CAN - AMS 0005 0645

Programma
Over de Cursus
Iedere cursusdag begint om 08.00 uur en eindigt om 13.30
uur zodat er vervolgens genoeg tijd is om mee te doen met de
excursies of op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen.

Trainer

Vlucht met China Southern Airlines CZ 346 vliegt u van Amsterdam naar Beijing 14:50-06:15*
(aankomst de volgende dag op 1 september)

Dag 2 - zondag 1.09.2019 –
Tour door Beijing
Aankomst Beijing 1 september 2019
06:15 aankomst op de luchthaven van Beijing en transfer naar
het hotel.
In het hotel kunt u bij komen onder het genot van een ontbijt.
In de middag heeft u een tour door Beijing en gaat u naar de
Legend of Kung Fu show.
’s Avonds diner in een typisch Chinees Restaurant.
Overnachting in een 5* hotel in Beijing.

Dag 3 - maandag 2.09.2019 Beijing ->
de Grote muur

Accreditatie

Ochtend Cursus 1: Inventarisatie
De eerste dag gaan we gebruiken om te spreken over de huidige situatie en de gewenste situatie.
Inventarisatie van de personeelssituatie per apotheek/praktijk.
Wat zijn de kwaliteiten?
Wat zijn de knelpunten?
Is er sprake van beleid en zo ja hoe uit zich dat?
Deze onderdelen worden uitgebreid besproken en geïnventariseerd.
Vervolgens gaan we het hebben over de gewenste ideale
situatie.
Als alles mogelijk is qua tijd, geld en beschikbaarheid:
Hoe zou het team er dan uitzien?
Als extra prikkelende vraag: Als we aan het team zouden vragen hoe de ideale apotheker/arts eruit zou zien, voldoet u dan
aan dat profiel….?

Er is voor 20 punten accreditatie aangevraagd voor zowel
apothekers als voor huisartsen.

Lunch in het hotel.

Drs. P. Felen, psycholoog en bedrijfskundige en schrijver van
o.a. het boek bedrijfskunde in de apotheek.

Doel van de cursus is
De training heeft als doel om het team te laten excelleren. In
de huidige tijd spreken we over tekorten van personeel en zijn
we blij dat het werk aan het eind van de dag gedaan is. Maar
hierdoor wordt de positie van de apotheek (en huisartsenpraktijk) als bron van voorlichting en kennis niet echt versterkt.
Hoe kunnen we, ondanks een soms hectische situatie, toch
excelleren! Hoe kan u uw werkplezier en vakmanschap maximaliseren?
Vier inspirerende dagen in een unieke omgeving staan voor
de boeg!
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In de middag bezoekt u de Mutianyu - Grote Muur. Het
bekendste bouwwerk van China is de Chinese muur. Dit is
een muur die 6.200 kilometer lang is. Deze muur beschermde
vroeger het keizerrijk tegen invallen van buitenaf. De eerste
delen van de muur stammen al uit 200 voor Christus. De
muur is gebouwd door een circa een half miljoen arbeiders.
Zowel de muur als het landschap erom heen is indrukwekkend.
’s Avonds dineert u in een lokaal restaurant.
Overnachting in een 5* hotel in Beijing.

Uw huidige coachingstechnieken.
Uw motivatie en inspiratiekeuzes.
Daarnaast gaan we bespreken hoe we kunnen omgaan met
weerstanden in uw team.
Lunch in het hotel.
In de middag bezoekt u het Tian’anmen Plein en de Verboden
Stad.
Het Tiananmen-plein is ‘s werelds grootste openbare plein.
Na het genieten van het prachtige uitzicht en het zien van
de belangrijke gebouwen, gaat u naar de Verboden Stad, het
grootste keizerlijke paleis ter wereld.
Diner in en restaurant in Beijing.
Overnachting in een 5* hotel in Beijing.

Dag 5 - woensdag 4.09.2019
Beijing -> Tempel van de Hemel & Taichi
Lessen & Hongqiao Pearl Market
In de ochtend bezoekt u de Tempel van de Hemel. De Tempel
ligt in een uitgestrekt park in het zuiden van Beijing. Hier
leidden de keizers van de Ming-dynastie een plechtige, rituele
ceremonie, waarbij ze als bemiddelaar tussen hemel en aarde
offers brachten om de gunst van de goden af te smeken voor
de volgende oogst.
Ook krijgt u een Tai Chi les. Het is aan te raden uw kleding
hierop aan te passen.
Lunch in een lokaal restaurant.
Na de lunch bezoek aan het Zomer paleis of Yiheyuan. Sinds 1998 hoort het paleis bij het Werelderfgoed van UNESCO. Het complex van 70.000 m² is
aangelegd in een uitgestrekt domein rond een groot,
kunstmatig meer, het Kunming-meer.
Diner in een restaurant in Beijing.
Overnachting in een 5* hotel in Beijing.

Dag 6 - donderdag 5.09.2019
Beijing -> Shanghai
Transfer vanaf het hotel naar de luchthaven.
Lokale vlucht tussen Beijing en Shanghai:
CZ3907 05SEP PEK - SHA 0820 1030
Na aankomst transfer naar het hotel voor Check-in.

Dag 4 - dinsdag 3.09.2019 Beijing ->
Plein van de Hemelse vrede &
de verboden stad
Ochtend Cursus 2: Coaching
N.a.v. dag 1 gaan we verder kijken hoe we zo dicht mogelijk
bij de gewenste situatie kunnen komen.
We gaan onderwerpen bespreken als:

Avond Cruise op de Huangpu River in Shanghai
Diner in Restaurant een restaurant in Shanghai.
Overnachting in een 5* hotel in Shanghai.
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Dag 7 - vrijdag 6.09. 2019 Shanghai ->
Yu Garden & Shanghai Oude Stad
Ochtend Cursus 3: technieken
Op deze dag worden de technieken toegelicht die Peter Felen
al jaren gebruikt om teams te helpen om naar een hoger
niveau te komen. Alle sheets die hij voor die bijeenkomsten
gebruikt zijn dan ook voor u beschikbaar.
We hebben het dan over de volgende onderwerpen:
Kwaliteit aan de balie
Omgaan met weerstanden bij het publiek
Onderlinge communicatie
Spelverdelertechniek
Verandermanagement
Personeel als sociaal kapitaal
Lunch in het hotel.

In de middag bezoek Yu Garden & Shanghai Oude Stad.
Diner ineen restaurant in Shanghai.

inspiratie en pragmatische adviezen weer thuis aan de slag te
kunnen!
Lunch in het hotel.
Na de lunch bezoek aan de Shanghai Tower & The Bund &
Nanjing Road, waar u kunt gaan shoppen.
Hierna ziet u een Chinese Acrobatische show.
Diner in een restaurant in Shanghai.
Overnachting in een 5* hotel in Shanghai.

Dag 9 - zondag 8.09.2019 Shanghai ->
Amsterdam
In de ochtend bezoek aan het Shanghai Museum en de voormalige Franse Concessie en Xintiandi.

De Franse Concessie is het gebied van Shanghai dat ooit is
toegewezen aan de Fransen. De centraal gelegen Huaihai Road
is tegenwoordig een drukke winkelstraat. Maar de met bomen
omzoomde lanen, en hun vele herenhuizen stralen nog steeds
de Oostelijke Parijse sfeer uit.

Overnachting in een 5* hotel in Shanghai.

Dag 8 - zaterdag 7.09.2019 Shanghai ->
Shanghai Tower & The bund & Nanjing
Road & Acrobatic show
Ochtend Cursus 4: leidinggeven
Uw persoonlijke stijl van leidinggeven en uw persoonlijke
werkplezier.
Op deze dag gaan we twee onderdelen verdiepen:
Uw eigen persoonlijke stijl van leidinggeven en waar zit uw
werkplezier en persoonlijke motivatie? Is dit te combineren?
Wat zijn de hindernissen om het werkplezier zo maximaal
mogelijk te mogen ervaren?
Een zeer persoonlijke inspirerende dag om zo met zeer veel

Xintiandi is een fantastische buurt om doorheen te wandelen.
Kleine drukke straatjes met enorm veel kleine winkeltjes.
Lunch in een restaurant in Shanghai.
In de middag bezoek Tianzifang. Dit deel laat zien hoe het
oude Shanghai eruit zag. De oorspronkelijke bewoners zijn
echter verjaagd en overal in de huisjes aan de smalle steegjes
zijn winkeltjes en restaurantjes gemaakt. Heerlijk slenteren.
Na dit bezoek transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar
Nederland.
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Terug vlucht met 1 overstap in Guangzhou:
CZ3504 08SEP SHA - CAN 1950 2215

Dag 10 - zondag 9.09.2019 Amsterdam
CZ 307 09SEP CAN - AMS 0005 0645

Programma en tijden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Investering:
€ 3.595,- per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 1.989,- meerkosten partner (geen cursist en op basis van 2
personen per kamer)
€ 645,- éénpersoonskamer toeslag

-

Informatie- en kennismakingsmiddag voor de reis
Informatiepakket met programmaboekje en overige
informatie en bagagelabel
Reisbegeleiding door Nicolette Dammann van Success
Travel (bij voldoende passagiers)
Trainer Peter Felen van Apotheek Totaal Groep
Accreditatie punten

Niet inbegrepen:
- Visa kosten
- Bijdrage fooienpot circa € 30,00 per person (deelname
niet verplicht)
- Drankjes tijdens de maaltijden
- Extra’s in de hotels
- Alle zaken niet beschreven in het programma
Inbegrepen
Programma
- Vluchten zoals beschreven
- Dag 2 - Zondag 1 september 2019. City Tour & Show &
Ontbijt & Lunch & Diner
- Dag 3 - Maandag 2 september 2019 Tour naar de grote
Muur Ontbijt & Lunch & Diner
- Dag 4 - Dinsdag 3 september 2019. Tour Plein van de
Hemelse vrede & de verboden stad & Ontbijt & Lunch &
Diner
- Dag 5 - Woensdag 4 september 2019. Bezoek Tempel van
de Hemel & Taichi Lessen & Hongqiao Pearl Markt & Ontbijt & Lunch & Diner
- Dag 6 - Donderdag 5 september 2019. Airport Transfers,
Cruise in Shanghai & Ontbijt & Lunch & Diner
- Dag 7 - Vrijdag 6 september 2019. Yu Garden & Shanghai
Oude Stad & Ontbijt & Lunch & Diner
- Dag 8 - Zaterdag 7 september 2018. Shanghai Tower &
The bund & Nanjing Road & Acrobatic show & Ontbijt &
Lunch & Diner
- Dag 9 - Zondag 8 september 2019. Tour in de ochtend &
Ontbijt &Lunch

Pag. 7
Aanvullende kosten:
- Annuleringsverzekering
- Reisverzekering

.

Belangrijk:
- Prijs en programma zijn o.v.v. beschikbaarheid, koerswijzigingen, vlucht/programma wijzigingen en bij minder
deelnemers als hieronder vermeld.

-

Indien er meer aanvragen zijn dan het aantal beschikbare
plaatsen, dan doen wij ons best om deze aanvragen te
accommoderen, onder voorbehoud of wij dezelfde prijs
kunnen garanderen
Indien u uw huisarts meeneemt, ontvangt u een korting
van € 150,00 op de reissom.

Verlenging is mogelijk
China is zo’n prachtig eiland dat het zonde is om hier niet langer te blijven en te genieten van de gastvrijheid en de schoonheid die het land te bieden heeft.
VERLENGINGSMOGELIJKHEDEN:
Er zijn vele verlengingsmogelijkheden. Daarom vragen wij u
contact met ons op te nemen, want wij maken alles op maat
om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen.
Neem contact met ons op:
Nicolette Dammann: nicolette@successtravel.nl
Of bel ons op 0252-428858 of 0654741733

-

-

De prijs van het programma is gebaseerd op minimaal 25
personen.
Vluchtschema’s zijn onder voorbehoud van wijzingen, die
doorgevoerd worden door de luchtvaartmaatschappij.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vroeg
boeken is belangrijk!

Alle inschrijvingen worden op datum van binnenkomst
behandeld

Onze Brochure is Rood:
Weet u waarom rood in China zo belangrijk is?
Rood wordt in de Confuciaanse filosofie vereerd, de
muren van de Verboden stad zijn rood geschilderd. En
rood is al meer dan 30 eeuwen een gelukskleur.
Een bruid draagt rood, kinderen dragen rood en
krijgen met nieuwjaar geld in rode omslagen. Koppels
geven rode rozen op Valentijnsdag (oké, dat is niet
alleen zo in China).
Lantaarns, banners, de Olympische mascotte en de
Chinese vlag zijn rood.
Rood staat voor vertrouwen en optimisme!

Neem contact met ons op:
Success Travel
Vennestraat 11v
2161LE LISSE
Nederland
Nicolette Dammann
0252-428858
GSM: 0654741733
Email: nicolette@successtravel.nl
Website: www.successtravel.nl

