
 
Investering

programma CURAÇAO

€ 2750,- per persoon op basis van 

2 personen per kamer

€ 2295,- meerkosten partner (geen cursist 
en op basis van 2 personen per kamer)

€ 495, -Toeslag 1 persoonskamer 

3-11 oktober 2020

20 accreditatiepunten 

aangevraagd voor zowel 

artsen als apothekers!

Thema Kansen zien 

en benutten

9 daagse
studiereis naar 

Curaçao

Wij zien 

uw boeking graag 

VÓÓR medio januari 

2020 tegemoet



Curaçao, het vakantieparadijs: 

Vakantie vieren en accreditatiepunten verdienen? Ja dat kan op Curaçao!

Op negen uur vliegen vanaf Schiphol landt u in een 
tropische wereld. U voelt u zich meteen thuis op dit 
Caribische eiland.  

U kunt alle maanden van het jaar hier heerlijk vakan-
tie vieren. Er waait altijd een milde zeebries en het 
is gemiddeld ongeveer 28 graden. Het water is zo 
helder en dat u op een aantal plekken meer dan 10 
meter diep kunt zien; het is dan ook geweldig om te 
snorkelen of te duiken. Er zijn enorm veel duiklocaties 
rondom het eiland, waarvan sommige echt spectacu-
lair zijn met scheepswrakken. Curaçao heeft wel meer 
dan 35 stranden en baaien. 

Bezienswaardigheden, behalve de natuur en de on-
derwaterwereld zijn het Curaçao Zeeaquarium, Klein 
Curaçao, het eilandje voor de kust en verder de hoofd-
stad Willemstad met Punda en Otrobanda.

Curaçao is een heerlijke bestemming om vakantie te 
vieren en tot rust te komen. 

En neem vooral uw gezin mee!

 

Pag. 2

Curaçao
het vakantie-

paradijs



Doel van de cursus: 
Thema Kansen zien en benutten 
De gezondheidszorg is een dynamische wereld. Medische en 
farmaceutische kennis worden regelmatig voorzien van nieu-
we kennis en inzichten. Maar de dynamiek van de buitenw-
ereld, overheid, zorgverzekeraars en potentieel andere aanbie-
ders zorgen ervoor dat de zorgverlener ook continue wordt 
uitgedaagd om als (zorg)ondernemer te denken en te handelen. 
Vanuit dit kader is het volgende programma ontworpen:

Inhoudelijk farmaceutisch programma:*
*Mocht u wel geïnteresseerd zijn in het programma maar 
minder in de bestemming. Het zelfde farmaceutisch program-
ma wordt ook 20-24 juni in Riga en Tallinn gehouden.

- Dag 1: Na de gebruikelijke kennismaking gaan we onder-
zoeken wat de verdeling is qua werkzaamheden zorgverlen-
er-ondernemer. Waar zitten de uitdagingen op het gebied 
van ondernemerschap in de zorg? En bij welk onderdeel 
voelt u zich het meest prettig?

- Dag 2: We gaan leren van gezondheidszorg in het buiten-
land. Op welke wijze hebben zij hun organisatie ingericht? 
Hoe hebben ze hun ICT ingericht (met name in Estland 
gaan we dit van dichtbij bekijken). Hoe hebben andere 
landen een balans gevonden tussen ondernemerschap en 
zorgverlener?

- Dag 3: In hoeverre is uw beleid helder en duidelijk gecom-
municeerd met uw directe en indirecte omgeving? Welke 
weerstand of obstakels ondervindt u bij uw stakeholders? 
Zijn uw stakeholders bondgenoten? 

- Dag 4: De gezondheidszorg over 5 jaar. We gaan bekijken 
welke logische en mogelijke verrassende ontwikkelingen de 
komende jaren uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. En 
wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?

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

Vluchten
Za 3 Okt  KL 735 Amsterdam (AMS) - Curaçao (CUR) 09:30  
13:15 Economy
Za 10 Okt KL 736 Curacao (CUR) - Amsterdam (AMS) 17:15  
07:30+1 Economy
Aankomst terug in Amsterdam op 11 oktober

Het luxueuze 5*****Mangrove Beach 
Resort
Vanaf april 2020 kunt u vakantie vieren in het spiksplin-
ternieuwe Mangrove Beach Resort op tropisch Curaçao! Dit 
enige 5-sterrenresort op het eiland wordt aan drie zijden om-
ringd door een mangrovebos dat bijna nergens anders in het 
Caribisch gebied te vinden is. Voor de deur ligt het heerlijke 
privéstrand met uitstekende duikmogelijkheden door de pier 
en het wrak op de zeebodem, een eigen duikcentrum en diverse 
watersportmogelijkheden. Vanuit het 24-uurs Ultra All Inclu-
sive hotel loopt u gemakkelijk naar het centrum van Willems-
tad en de historische, natuurlijke haven.

Ook ín het hotel kijk je je ogen uit. Wat dacht u van een Food 
Street met Nederlandse snacks, pizza’s, wafels en ijs, luxe 
kamers, ruime suites en 4 zwembaden? Helemaal gaaf is nat-
uurlijk het aquapark met spectaculaire glijbanen zoals de vrije 
val, rafting glijbaan, blackhole en multi lane. En als klap op 
de vuurpijl de unieke, avontuurlijke, revolutionaire King Cobra 
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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:

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



waar u hoe dan ook een adrenaline kick van krijgt. Dit is wat 
we noemen; next level aquafun!
Programma en inclusief in de prijs:
• Vluchten economy classe met de KLM. Heen op 3 oktober 

en retour in Amsterdam op 11 oktober
• Koffer tot 23 kilo p.p.
• Transfer van en naar de luchthaven
• Cursus Peter Felen
• Reisbegeleiding door Nicolette Dammann van Success Trav-

el (bij voldoende passagiers)
• Verzorging Zomer 2020: Mangrove Beach Resort
• Ultra All Inclusive
• Ontbijt in buffetvorm (06.30-11.00 uur)
• Lunch in buffetvorm (12.30-14.30 uur)
• Diner in buffetvorm (18.30-21.30 uur)

• Diverse snacks: o.a. pizza’s, ijs en wafels (10.00-18.00 uur, 
m.u.v. de openingstijden van het buffet)

•	 Patisserie:	 versgebakken	 zoetigheden,	 koffie,	 thee,	 lichte	
snacks 24 uur per dag

• Geselecteerde lokale (non-)alcoholische drankjes (10.00-
02.00 uur)

Niet inbegrepen:
•	 Tegen	 betaling:	 importdrankjes,	 drank	 in	 flessen,	 energie-

drankjes, verse vruchtensappen, roomservice, Dushi Sushi 
Club, The Don Cigar Lounge, speciale wijnen, Beach Spa Ca-
bana’s.Extra’s in de hotels

• Alle zaken niet beschreven in het programma
Belangrijk:
• Prijs en programma zijn o.v.v. beschikbaarheid, vlucht/pro-

gramma wijzigingen en bij minder deelnemers als hieronder 
vermeld. 

• 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 boek-
en is belangrijk!

• Alle inschrijvingen worden op datum van binnenkomst be-
handeld. 

• Indien er meer aanvragen zijn dan het aantal beschikbare 
plaatsen, dan doen wij  ons best om deze aanvragen te ac-
commoderen. De voor deze reis geoffreerde reissom is dan 
echter onder voorbehoud.

• Indien u uw huisarts tevens aanmeldt voor deze reis dan 
ontvangt u een korting van € 50,00  op de reissom. 

• Graag uw inschrijfformulier voor medio januari 2020 aan 
ons opsturen.

Over Success Travel
Alle Pakketreizen van Succes Travel vallen onder STO Garant. 
Uw boekingsbedrag veilig en beschermd bij STO Garant, een 
door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garan-
tieregeling.

Verlenging:
Er zijn vele verlengingsmogelijkheden.
Indien gewenst vragen wij u contact met ons op te nemen.
Om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen leveren wij graag 
maatwerk af!
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Aanmelden 
Stuur een mail naar nicolette@successtravel.nl met uw ge-
gevens (naam, naam apotheek, emailadres en telefoonnummer 
of gsmnummer). 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Nicolette Dammann 
via 0252-428858 of 06-54741733.
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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

Wij doen er alles aan om het programma zo secuur mogelijk 
te maken. Maar soms gebeurt er wel eens iets onvoorzien, 
vandaar dat wij hierbij zeggen: Tijden en mogelijkheden van 

de programma's onder voorbehoud van beschikbaarheid.

We create, while you enjoy!


