Expeditie Georgië
Svanetië regio in de Kaukasusgebergte – 1 t/m 10 juni en mogelijk eind september 2020

“Back to nature
En kom in beweging!”
Een unieke manier om jouw persoonlijke en professionele vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Het
ontwikkelen van ‘real life skills’ als middel voor persoonlijke groei en ontwikkeling van jouw professionele
competenties. Wil jij meer uit jezelf halen? Wil je meer bereiken? Dan is dit een programma voor jou! Het is een
combinatie van persoonlijke en fysieke ontwikkeling, avontuur en internationale ervaring. Speciaal samengesteld
voor ambitieuze ondernemers en/of professionals met interesse in persoonlijke ontwikkeling die openstaan voor
een avontuurlijke uitdaging.
ALS JE DEELNEEMT AAN DIT PROGRAMMA ONTWIKKEL JE:
• Een eigen visie op leiderschap;
• Leer je bewust leiding te geven aan anderen en leiding te nemen over jezelf;
• Krijg je inzicht in jouw kernkwaliteiten, om vanuit deze kwaliteiten verbinding te maken met de vaardigheden die je
nodig hebt voor jouw toekomst-ambities;
• Word je bewust van jouw manier van communiceren in de interactie met anderen.

DEZE ACTIEVE EN CULTURELE EXPEDITIE IS EEN HERINNERING VOOR HET LEVEN
Georgië heeft een prachtige natuur en cultureel erfgoed wat veelal verscholen ligt in haar overweldigende landschap. We
bezoeken de Hoge Kaukasus waar je schitterende bergwandelingen gaat maken. We overnachten in hotels, Guest Houses
en bivakkeren in tenten in de afgelegen Svaneti-regio. Eeuwenoude stenen wachttorens steken af tegen groene wouden,
gletsjers en besneeuwde 5000+ bergtoppen. Een ideaal wandelgebied voor lange of korte tochten door de bergen, naar
gletsjers en door dorpen waar het lijkt of de tijd heeft stil gestaan.

HET PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

Informatieavond, 5 mrt 19:30-21:00 uur, outdoor winkel Soellaart Haarlem.
Gezamenlijke (test) wandel dag/ kennismaking, zondag 3 mei 10:00 - 15:00 uur.
Shopochtend Soellaart de outdore specialist in Haarlem met advies en 15% korting, datum volgt.
Briefing expeditie, 14 mei 18:30-19:30 uur locatie Soellaart (verplicht voor deelnemers).
Expeditie maandag 1 juni t/m 10 juni 2020 en mogelijk nog een in september.
Nazit/ reflectie /foto filmavond najaar, datum volgt.

BEKIJK HIER EEN SFEER IMPRESSIE VAN GEORGIE
VOOR MEER INFORMATIE OF OM JE AAN TE MELDEN
T 06 292 88 157 E info@fortevital.nl
www.ForteVital.nl en www.KrachtigLijfSuccesvolBedrijf.nl

Georgië

“Bezinning, overwinning, overweldigend, rust, samenwerken en nieuwe inzichten”
10-DAAGSE HIKE VOLLEDIG VERZORGD, INCLUSIEF:
•
•
•
•
•
•

Pick up op het vliegveld + vervoerskosten.
Verblijfkosten (overnachtingen + eten).
Personeel (minimaal 2 expeditieleiders/trainers, videograaf en fotograaf ).
Materiaal (EHBO, kookmateriaal, etc.).
Een prachtig persoonlijk fotoalbum ter waarde van €175,- en een mooie compilatievideo van de expeditie.
Bonus: lidmaatschap van de NKBV + reisverzekering (t.w.v. €86,-) i.v.m. de zeer goede buitensportdekking.

EXCLUSIEF:
•
•
•

Drankjes, douchmuntjes en (flessen) drinkwater in hutten.
Reiskosten vlucht +/- €300,- à €550,-.
Aanvullende persoonlijke spullen die op de paklijst staan.

INVESTERING:
Zakelijk €2.400,- per persoon exclusief 21% BTW, particulier €2.400,- per persoon inclusief belastingen en toeslagen volgens de
reisbureau regeling. Early bird aanbieding; bij een aanbetaling van 30% voor 1 mrt, ontvang je een waardebon t.w.v. €50,- van
de outdoor winkel Soellaart in Haarlem en een Icebreakershirt t.w.v. €75,- met ons logo er op.
Ken je iemand die met je mee wilt? Als jullie samen tegelijk boeken is er een verrassing voor jullie beide.

BEKIJK HIER HET VERHAAL VAN EEN VAN DE ORGANISATOREN

GERRIT ONSTEIN – OUTRAC
“Leer je binnenste buiten kennen. Dat is mijn motto. Buiten, in de natuur, ligt mijn werkveld.
Hier zet ik mijn activiteiten in om met jou en/of je team, doelgericht aan het werk te gaan.
Tijdens dit programma zul je zien dat vaardigheden, talenten en capaciteiten worden
aangesproken die je voorheen nog niet kende. Dit is wat ik op mijn eigen en authentieke wijze
doe. Gebaseerd op een ruime ervaring, opgedaan tijdens vele projecten in Nederland maar
vooral in het buitenland.”

“Leer je binnenste buiten kennen”

INITIATOR EN EIGENAAR JONAS FÖLLMI

“Ik geloof dat kracht en vitaliteit de basis is van echt gelukkig zijn. Door te investeren in jouw gezondheid kun je namelijk beter zorgen voor jouw omgeving (relatie, gezin en onderneming). Mijn
drie grootste passies zijn bewegen, reizen en het begeleiden van mensen met hun fysieke en mentale uitdaging naar meer kracht en energie.”   

“Change is only possible through movement”
WWW.FORTEVITAL.NL

MEER INFORMATIE / AANMELDEN
T 06 292 88 157 E info@fortevital.nl

WWW.KRACHTIGLIJFSUCCESVOLBEDRIJF.NL

