
 

Investering:

€ 1985,- per persoon op basis van 2 personen 
per kamer

€ 1635,- meerkosten partner (geen cursist en op 
basis van 2 personen per kamer)

€ 295, -Toeslag 1 persoonskamer

Wij zien uw boeking graag VÓÓR 

medio januari 2020 tegemoet, zodat wij 

de vluchten kunnen vastleggen. 5-daagse

studiereis naar 

Tallinn en Riga 

20-24 juni 2020

20 accreditatiepunten 

aangevraagd voor zowel 

artsen als apothekers!

Studiereis naar 
Tallinn en Riga én 
20 accreditatie 

punten verdienen?  



Success Travel organiseert samen met Apotheek Totaal Groep van 20-24 juni 
2020 een unieke 5 daagse reis naar Tallinn en Riga. Een reis die u eventueel kunt 
combineren met een korte vakantie. Alleen of met uw gezin. 

Al jaren geldt Estland met 1,3 miljoen ‘digitale burgers’ 
als hét voorbeeld van een volledig digitale samenle-
ving waar internet een grondrecht is en alle online 
diensten zijn aangesloten op één overheidsportaal. 
Dit geld ook voor de gezondheidszorg. Tallinn is een 
ideale bestemming voor een stedentrip. De stad is 
romantisch, maar ook trendy. U kunt er genieten van 
vele culinaire hoogstandjes, en vind er prachtige Mid-
deleeuwse straatjes, maar ook veel groen. Net zoals 
de andere stad in de Baltische Staten, Riga, hebben 
vele bezetters hun stempel op de stad achtergelaten 
en dat kun je zeker terugzien in het straatbeeld. Maar 
sinds de onafhankelijkheid van Estland en Letland 
schieten de hippe koffie- en eettentjes als padden-
stoelen uit de grond, een groot deel van de inwoners 
spreekt vloeiend Engels en de binnenstad van Tallinn 
staat strak in de verf en is sfeervol. 

Riga is de grootste stad van alle Baltische landen. Met 
een gezellig stadscentrum, een heerlijke lokale keu-
ken en een bloeiend uitgaansleven heeft deze stad 
alles wat een geslaagde stedentrip nodig heeft.

 

Dat kan!
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Bezoek Tallinn 
(Estland) en het 
bruisende Riga 

(Letland)



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 buitenwe-
reld, 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 min-
der in de bestemming. Het zelfde farmaceutisch programma 
wordt ook 3-11 oktober op Curaçao gehouden 

Dag 1: Na de gebruikelijke kennismaking gaan we onderzoe-
ken wat de verdeling is qua werkzaamheden zorgver-
lener-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 buitenland. 
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 gecommu-
niceerd met uw directe en indirecte omgeving? Welke 
weerstand of obstakels ondervindt u bij uw stakehol-
ders? Zijn uw stakeholders bondgenoten? 

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

Accreditatie:
Er wordt 20 punten accreditatie aangevraagd voor zowel apo-
thekers als voor huisartsen.

Vluchten
U vliegt met airBaltic, de Letse nationale luchtvaartmaatschap-
pij, gevestigd in Riga.
1  BT 622 G 20JUN 6 AMSTLL HK25 1020 1340 
3  BT 619 G 24JUN 3 RIXAMS HK25 1630 1750  

Hotel in Tallinn: Hotel Palace 4****

Het Palace Hotel in het centrum van Tallinn is gevestigd in 
een imposant gebouw uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De 
moderne en stijlvol ingerichte kamers van het Palace Hotel zijn 
voorzien van meubilair in warme tinten en een eigen badka-
mer met een föhn en een douche of een bad. Het hotel beschikt 
verder een fitnessruimte, een klein zwembad, een bubbelbad 
en een stoombad of Finse sauna op de benedenverdieping. 
Deze voorzieningen zijn beschikbaar tegen een toeslag. Het res-
taurant serveert internationale gerechten en ‘s ochtends wordt 
er een ontbijtbuffet verzorgd.
Het Palace Hotel bevindt zich tegenover het Vrijheidsplein, op 
slechts 300 meter van de historische binnenstad van Tallinn, 
op 550 meter van het stadhuis en het stadhuisplein, en op 5,5 
km van de luchthaven Lennart Meri Tallinn. Volgens onafhan-
kelijke beoordelingen van gasten is dit hun favoriete buurt van 
Tallinn. Geniet van de faciliteiten van dit mooie hotel!
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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.



Hotel in Riga:
Semarah Grand Poet 5***** (Riga)

Het Grand Poet by Semarah ligt in het centrum van Riga, aan 
de overkant van het Bastejkalna Park. Dit hotel heeft een fit-
nesscentrum en een spa- en wellnesscentrum. De accommoda-
ties zijn voorzien van een waterkoker, flatscreen-tv met kabel-
zenders. De eigen badkamer is uitgerust met een haardroger 
en toiletartikelen. U vindt hier tevens badjassen en slippers. 
Een zithoek en een bureau zijn eveneens aanwezig. Op verzoek 
kunt u gebruikmaken van strijkfaciliteiten. Alle gasten hebben 
gratis onbeperkte toegang tot het fitnesscentrum en de spazo-
ne. Het wellnesscentrum beschikt over een zwembad, een sau-
na, een hot tub en een hamam. Tegen een toeslag zijn verschil-
lende massages te bestellen. Het Grand Poet by Semarah biedt 
een restaurant, een café en een bar. 
De oude stad van Riga is te voet vanaf het hotel in slechts 2 mi-
nuten te bereiken. De dichtstbijzijnde luchthaven is Riga, op 9 
km afstand. Volgens onafhankelijke beoordelingen van gasten 
is dit hun favoriete buurt van Riga.
 
Programma: Tallinn en overland naar Riga
  - Dag 1 - Zaterdag 20 juni 2020
 Vertrek vanaf Schiphol met de vlucht van AirBaltic: 
 BT 622 G 20JUN Amsterdam - Tallinn 1020 - 1340 
 Aankomst op de luchthaven van Tallinn, meet & greet op het 

vliegveld door de chauffeur en lokale Engelssprekende gids.
 Deze tour van een halve dag geeft u de kans om de belang-

rijkste hoogtepunten van de middeleeuwse prachtige oude 
binnenstad van Tallinn  te ontdekken, evenals een deel van 
het moderne stadscentrum, met een glimp van het Kadri-
org-park en de kustgebieden van Pirita. Wandel in de oude 
stad, en letterlijk proef deze mooie stad met  4 lokale stops 
voor eten en drinken. Verder een korte wandeling naar Bal-
tic Station Market. Korte rondleiding in de lokale brouwerij 
en een degustatie van 3 verschillende ambachtelijke bieren, 
gevolgd door een 2-gangenmaaltijd met koffie / thee / water 
inbegrepen.

 Na de lunch begeleide transfer naar Hotel Palace 4 ****. 
 Diner in de stad.
 Overnachting in Tallinn..

- Dag 2 - Zondag 21 juni 2020
 Ochtend
 Ontbijt in het hotel.

 Trainingsprogramma en lunch in het hotel
 Middagtour naar het watervliegtuighavenmuseum!
 De watervliegtuighaven, inclusief de watervliegtuig-hangar, 

werd gebouwd om 100 jaar geleden deel uit te maken van 
het marine-fort van Peter de Grote op bevel van de Russische 
keizer Nicolaas II. De architectuur van de hangar is opmer-
kelijk, met ‘s werelds eerste kolom loze dunne schaal beton-
nen koepels van een dergelijk volume. Het gebouw werd tot 
de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor watervliegtuigen! 

De watervliegtuighaven herbergt een van Europa’s grootste 
maritieme musea. Je bent uitgenodigd om de authentieke 
onderzeeër Lembit uit de jaren 1930 te zien, de eeuwenoude 
stoom aangedreven ijsbreker, een Short 184 watervliegtuig, 
mijnen, kanonnen en vele andere levensgrote exposities.

 Keer terug naar het hotel.
 Geniet van een diner in de stad.
 Diner in de stad.
 Overnachting in Tallinn.

- Dag 3 - Maandag 22 juni 2020
 Ochtend
 Ontbijt in het hotel.
 Trainingsprogramma en hierna vertrekt u per privétransfer 

naar Riga, lunch onderweg.
 Aankomst in Riga ongeveer 17:00 uur.
 In zijn 800 jaar turbulente geschiedenis heeft iedereen, van 

Duitse ridders tot Zweedse koningen en Sovjetcommissaris-
sen, hun sporen achtergelaten, en vandaag is de hoofdstad 
van Letland een opwindende Europese metropool op het 
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kruispunt van Oost- en Noord-Europa. De verbazingwek-
kende skyline van Riga vertelt het verhaal, terwijl de tijdlo-
ze gotische torens in de oude stad zich vermengen met de 
fantastische gevels van een van ‘s werelds rijkste collecties 
van art nouveau op de grote boulevards. Riga is een UNES-
CO-wereld erfgoed locatie met kinderkopjes en adembene-
mend uitzicht op de rivier.

 Accommodatie in Semarah Grand Poet 5 ***** hotel in het 
stadscentrum. 

 Diner en overnachting in Riga.

- Dag 4 - Dinsdag 23 juni 2020
 Ochtend
 Ontbijt in het hotel.
 Trainingsprogramma  en lunch in het hotel.
 Na de lunch, Riga fietstocht (4 uur).

 

Riga ontdekken per fiets is een van de leukste activiteiten 
die de stad te bieden heeft. Met een relatief vlak landschap 
en meer en meer fietsinfrastructuur is het een geweldige ma-
nier om de stad te ontdekken.

 Keer terug naar het hotel.
 Geniet van een diner in de stad.
 Overnachting in Riga.

- Dag 5 - Woensdag 24 juni 2010
 Ochtend 
 Ontbijt in het hotel. Check out en vertrek naar de luchthaven 

van Riga.
 Vertrek per AirBalric naar Amsterdam.
  BT 619 24JUN Riga - Amsterdam 1630 - 1750  
 17:50 Aankomst Schiphol
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Bij de prijs is het volgende inbegrepen:
- Informatie- en kennismakingsmiddag voorafgaand aan de 

reis
- Reisbegeleiding van Success Travel bij voldoende deelne-

mers
- Transport, daar waar beschreven in het programma
- Airport Transfers
- English speaking guide
- Tallinn Food tour
- Riga bicycle tour
- Local guide for Seaplane Harbour visit
- Entrance tickets Seaplane Harbour
- Maaltijden zoals beschreven in het programma
- 3x lunch including one soft drink per person
- 4x dinner
- 2x nachten in Hotel Palace 4**** (Tallinn)
- 2x nachten in Semarah Grand Poet 5***** (Riga)
- Meeting rooms
- Zeer uitgebreid informatiepakket inclusief bagagelabel

Niet inbegrepen:
- Optionele tours 
- Drankjes tijdens de maaltijden

- Extra’s in het hotel
- Fooien voor de gids en de chauffeur. 10 EUR p.p. 
- Alle zaken niet beschreven in het programma
- STO-Garant 12 EUR p.p.

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 behan-
deld. 
Indien er meer aanvragen zijn dan het aantal beschikbare 
plaatsen, dan doen wij ons best om deze aanvragen te accom-
moderen. De voor deze reis geoffreerde reissom is dan echter 
onder voorbehoud.
Indien u uw huisarts tevens aanmeldt voor deze reis dan ont-
vangt 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:
Indien u een verlenging wenst te boeken, kunt u dit met ons 
overleggen en maken wij uw reis naar op maat!

Aanmelden 
Stuur een mail naar nicolette@successtravel.nl met uw gege-
vens (naam, naam apotheek, emailadres en telefoonnummer 
of gsmnummer). 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Nicolette Dammann 
via 0252-428858 of 06-54741733.



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!


