
	 	
                Training & Coaching langs de Turkse en Griekse kust

                           Zakelijk en Persoonlijk De Wind in de Zeilen
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Leren in den vreemde:

Jaloers wordt er vaak 
gekeken naar die collega 
die op training gaat in een 
zonnig oord met strand en 
palmbomen. ʻTraining? 
Vakantie, zul je bedoelen 
met een uurtje les'. In de 
meeste gevallen is een 
dergelijke afgunstige reactie 
niet terecht. Natuurlijk, het 
is prettiger leren in een 
exotische bestemming dan 
in Amsterdam Osdorp. En 
het zonnige aspect van een 
training mag ook best als 
een luxueus 
beloningscomponent gezien 
worden. Toch is het 
verstandig om je nog eens 
achter de oren te krabben 
als je besluit dit soort reisjes 
weg te bezuinigen. Het 
heeft namelijk wel degelijk 
een positief effect op de 
effectiviteit van de training 
zelf. Wie weg is van huis en 
haard, neemt de leerstof 
makkelijker op en denkt 
langer na over de 
onderwerpen waarover is 
gedoceerd.

Uit verschillende 
onderzoeken is dat 
meermalen gebleken. 
Sowieso onthoud je meer 
van de dingen die je 
meemaakt als je op reis 
bent. En als de gedachten 
niet onmiddellijk worden 
overgenomen door het 
reilen en zeilen thuis, geeft 
dat extra ruimte om met de 
geleerde materie bezig te 
blijven. Zeker als je met 
studiegenoten de avonden 
doorbrengt. Dat trainingen 
in het algemeen juist in 
deze tijd belangrijk zijn, is 
een gegeven. Een 
kenniseconomie achterhaalt 
zichzelf snel als je niet bij de 
les blijft.
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Turkije:

Wederom zullen wij dit jaar 
onze training- en/of 
coachingsreis naar Turkije 
aanbieden. Wij weten dat 
deze reis in deze tijden voor 
veel mensen als luxe 
overkomt, maar het 
tegendeel is waar. Vier 
dagen trainen aldaar is 
relatief voordeliger dan in 
een willekeurige Golden 
Tulip in Nederland, echter 
veel exclusiever. Waar kun 
je beter "Out of the Box 
denken" dan in het 
buitenland? 

De reis is geschikt voor 
individuen, maar zeker ook 
voor bestaande teams.

De schepen hebben een 
ruim voordek waar u heerlijk 
kunt op comfortabele 
kussens uw eigen ruimte 
kan vinden en een ruim 
achterdek waar u lekker 
(evt. in de schaduw) kunt 
zitten. Wij gebruiken het 
achterdek voor de groep 
opdrachten / sessies.

Het hele vaargebied is 
vanwege haar fraaie natuur, 
geschiedenis en de 
uitstekende zeil en de 
trainings & coachings 
mogelijkheden zijn uniek te 
noemen. 

Waar het verder vooral om 
gaat, is dat u kunt focussen. 
Even helemaal weg van alle 
drukte.
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Voorbeelden van de ontbijt en de 
lunch. Uw Chef zal u verwennen met 
de heerlijkste gerechten.

Alle maaltijden worden geserveerd 
op het ruime achterdek.

Tip: Na het eten eens heerlijk 
uitrekken en u in de kussen laten 
vallen en in de avond naar de 
sterrenhemel kijken en nog eens de 
dag door uw hoofd laten gaan.

DE VERSCHILLENDE GERECHTEN 
UIT DE TURKSE EN 
MEDITERAANSE KEUKEN.

DE VERSCHILLENDE GERECHTEN 

Heerlijk eten en drinken aan boord:

“Wie werkt - moet goed eten”

Eten is een zeer aangename gebeurtenis in zowel 
Turkije als Griekenland. Er is een oneindige variatie 
aan gerechten en ieder gebied in zowel Turkije als 
Griekenland heeft haar eigen specialiteit. Over het 
algemeen zijn de Turkse en Griekse keuken 
gebaseerd op gerechten, gemaakt van verse groenten 
en fruit, vis, gegrild vlees en vele soorten salades. 

Het ultieme genot van de lokale mensen, maar ook 
van onze passagiers, wordt gevormd door de ʻmezeʼ, 
warme en koude voorgerechten, zoals börek, deeg 
gevuld met kaas en dolmaʼs, gevulde paprikaʼs. 

Op tafel verschijnen dan talloze kleine schotels met 
verschillende gerechten, de onmisbare fles water, Raki 
of Ouzo en vers brood. Afyet Olsun, eet smakelijk!

Heeft u speciale dieetwensen? Geen probleem, we 
regelen het graag voor u!
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Aan boord zal het u aan 
niets ontbreken. De Turkse 
bemanningsleden (Engels 
sprekend), verwennen u 
met een service die u gerust 
uniek mag noemen. 

Op het royale achterdek 
vinden de groep sessies 
plaats.

Wanneer:

Het vaarseizoen loopt van 
april tot en met november. 
Turkije en Griekenland 
hebben een warm klimaat 
met gemiddelde 
temperaturen van 25 
graden Celsius in april tot 
uitschieters boven de 30 
graden in de 
zomermaanden. 

Naar Bodrum:

Uw training & coaching reis 
is inclusief het vliegticket 
van en naar Bodrum. Na 
aankomst zal de speciale 
transferbus met een half 
uurtje ons in de haven 
afzetten.
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De hutten

Alle hutten op de schepen 
beschikken over een 2-
persoonsbed. Tevens 
beschikken de meeste 
hutten over een extra 1-
persoonsbed. De hutten zijn 
voorzien van ramen. Er is 
dus altijd frisse lucht.

Handdoeken, lakens, 
kussens, dekbed (voor- en 
naseizoen) en kastruimte 
zijn aanwezig. Onze hutten 
beschikken over een eigen 
badkamer, inclusief 
wastafel, douche (warm en 
koud water) en toilet. Alle 
schepen hebben een 
generator aan boord zodat 
u elektriciteit (220v) heeft 
om uw camera of telefoon 
op te laden. Houd er 
rekening mee dat is 
sommige baaien er geen of 
nauwelijks mobiele telefonie 
mogelijk is.

 

Kleding:

We bevelen u aan om 
vooral comfortabele en 
informele kleding mee te 
nemen aan boord zoals T-
shirts, lichtgewicht katoen 
broek of rok. Aan het begin 
of aan het eind van het 
vaarseizoen wil het in de 
avond wel het weleens 
koeler zijn, een fleece jack 
is voldoende om heerlijk 
buiten te genieten op t 
achterdek.

Onthoud om uw 
zwemkleding, zonnebrand-
crème en uw fotocamera 
mee te nemen!

Als u een moskee of kerk 
wilt bezoeken dient u 
volgens de geldende norm 
gekleed te gaan .



Wij begroeten u graag bij ons aan boord. Bel voor een 
gratis intakegesprek naar onderstaand nummer.

Met zonnige groet,

KLERKX Training & Coaching
Hopvlinder 9a
4904 ZJ Oosterhout
0162 - 46 68 00
06 - 483 138 31


