
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6-daagse studiereis met de trein naar Engelberg 
20 accreditatiepunten voor zowel artsen als apothekers. 

Inspiratie opdoen om uw team te laten excelleren! 

Investering: 
€ 1595,- per persoon op basis van 1 persoon per kamer 
€   891,- meerkosten partner (geen cursist en op basis van 2 personen per kamer) 

Engelberg, het Winterparadijs: 
Het skigebied van Engelberg bestaat uit twee delen: Titlis en Brunni. Midden in Centraal 
Zwitserland vind je het kleine en sfeervolle dorpje Engelberg. 'Welcome to heaven', zoals de 
bewoners van Engelberg je zullen begroeten. De ongerepte natuur en het adembenemende 
landschap bepalen het sfeerbeeld in Engelberg. Het skigebied is een waar paradijs voor iedereen 
die op zoek is naar een uitdagend en sneeuwzeker gebied, bedekt met poedersneeuw. In totaal 
bedraagt de lengte van de pistes ongeveer 94 kilometer. De afzonderlijke delen zijn met elkaar 
verbonden door een gratis busdienst, die in het hoogseizoen iedere tien minuten rijdt. 

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: 

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

Doel van de cursus: 

Hoe zorgt u ervoor dat uw team adequaat kan omgaan met een 

snel veranderende omgeving én dat uw medewerkers met een goed gevoel naar huis gaan? 

Hoe kunt u uw werkplezier en vakmanschap maximaliseren? 

Op deze vragen wordt in vier dagdelen antwoord gegeven met tal van pragmatische adviezen. 

Accreditatie: 

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

 

Programma dag tot dag: 

Dag 1, Zondag 1 maart 2020 

Met de trein: 

Engelberg 
1 tm 6 maart 2020 



1-3-2020 Amsterdam C Basel SBB 08:08 14:47 2 

1-3-2020 Basel SBB Luzern 15:04 16:05 2 

1-3-2020 Luzern Engelberg 16:10 16:53 2 

Vervoer van het station naar het hotel: 

Check in Hotel Sonnwendhof Engelberg 

Diner in het hotel 

Overnachting in het hotel 

Dag 2, Maandag 2 maart 2020 

08:00-13:00 cursus – de uren van de cursus zijn flexibel* 

Middag ter vrije besteding 

Avond diner in het hotel 

Overnachting 

Dag 3, Dinsdag 3 maart 2020 

08:00-13:00 cursus – de uren van de cursus zijn flexibel* 

Middag ter vrije besteding 

Avond diner in het hotel 

Overnachting 

Dag 4 Woensdag 4 maart 2020 

08:00-13:00 cursus – de uren van de cursus zijn flexibel* 

Middag ter vrije besteding 

Avond diner in het hotel 

Overnachting 

Dag 5 Donderdag 5 maart 2020 

08:00-13:00 cursus – de uren van de cursus zijn flexibel* 

Middag ter vrije besteding 

Avond diner in het hotel 

Overnachting 

Dag 6 Vrijdag 6 maart 2020 

Na het ontbijt uitchecken 

Om 12:00 vervoer van het hotel naar het station 

Vertrek rein: 

6-3-2020 Engelberg Luzern 13:02 13:49 2 

6-3-2020 Luzern Basel SBB 13:54 14:55 2 

6-3-2020 el SBB Amsterdam C 15:13 21:58 2 

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de vergaderzaal 
 
Hotel Sonnwendhof 
Het H+ Hotel Sonnwendhof Engelberg ligt in Engelberg, op 1,2 km van de Titlis Rotair-
kabelbaan. Het biedt accommodatie met een gemeenschappelijke lounge, 
privéparkeergelegenheid, een tuin en een terras. Het hotel bevindt zich 1,2 km van 
Gerschnialp - Trübsee en Titlis-Engelberg en heeft een verkooppunt voor skipassen en een 
skiopslag. De accommodatie beschikt over familiekamers en heeft ook een sauna. U kunt 
overal gratis gebruikmaken van WiFi. 
Elke kamer in het hotel is uitgerust met een kledingkast. Verder zijn alle kamers van het 
H+ Hotel Sonnwendhof Engelberg voorzien van een bureau, een flatscreen-tv en een eigen 



badkamer. 
Daarnaast kunt u als gast van het H+ Hotel Sonnwendhof tal van activiteiten in en rond 
Engelberg ondernemen, zoals wandelen, skiën en fietsen. 
 

       
 

      
 

     
 
Programmaoverzicht en inclusief in de prijs: 

• Per trein v.v. Amsterdam-Engelberg 

• 5 nachten in hotel Sonnwendhof in Engelberg op basis van half pension (ontbijt en diner)  

• Voor de cursisten 4 x cursusochtend door Peter Felen  

• Accreditatie punten  

• Informatiepakket met programmaboekje, overige informatie en bagagelabel  

• Reisbegeleiding door Nicolette Dammann van Success Travel (bij voldoende passagiers) 

Niet inbegrepen: 

• Drankjes tijdens de maaltijden 

• Extra’s in de hotels 

• Alle zaken niet beschreven in het programma 



• 5 dagen skipas 

Belangrijk: 

• Prijs en programma zijn o.v.v. beschikbaarheid, koerswijzigingen, vlucht/programma 
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 boeken is belangrijk! 

• Alle inschrijvingen worden op datum van binnenkomst behandeld.  

• Indien er meer aanvragen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan doen wij  ons best 
om deze aanvragen te accommoderen. 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 30 november 2019 aan ons opsturen. 

Verlenging is mogelijk 

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! 

 

Nicolette Dammann: nicolette@successtravel.nl 

Of bel ons op 0252-428858 of 0654741733 

 


