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VÓÓR medio 
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tegemoet
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Reis met collega 

apothekers naar Sevilla,

en 20 accreditatie punten 

verdienen



Sprankelend Sevilla

Deze prachtige hoofdstad van Andalusië is de afge-
lopen jaren opgebloeid tot een bruisende stad met 
een wirwar van mooie straatjes en steegjes, idyllische 
pleintjes met sinaasappelbomen en gezellige terras-
jes. Sevilla is uitgegroeid tot een cultureel en artistiek 
centrum van Europa en helemaal hip and happening. 
Voor het FIP congres hebben wij een mooi programma 
gemaakt waarbij u de gelegenheid heeft om samen 
met uw collega apothekers  deze mooie stad te ont-
dekken.

Wij bieden hiervoor diverse leuke tours aan. Een aan-
tal tours zijn optioneel te boeken, ontdek deze activi-
teiten verderop in de brochure. 

Wij hebben diverse vlucht – en hotel mogelijkheden, 
de beschrijvingen vindt u verderop in de brochure.

Als u met Success Travel naar het FIP reist, heeft u een 
platform waarin u uw collega’s leert kennen.

Wilt u met uw partner of familie naar Sevilla, ook dat 
is mogelijk.
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Sprankelend 
Sevilla
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Prijzen 6 daags programma Sevilla:
AC Hotel Sevilla Forum 4*: 
Prijs gebaseerd op twee personen per kamer: € 1.295,00 EUR
Meerprijs één persoon per kamer: € 465,00 EUR

Hotel Silken al Andaluz 4*:
Prijs gebaseerd op twee personen per kamer: € 1.245,00 EUR
Meerprijs één persoon per kamer: € 350,00 EUR

Hotel Inglaterra 4*:
Prijs gebaseerd op twee personen per kamer: € 1.375,00 EUR
Meerprijs één persoon per kamer: € 397,00 EUR

Eme Catedral Mercer 5*:
Prijs gebaseerd op twee personen per kamer: € 1.410,00 EUR
Meerprijs één persoon per kamer: € 525,00 EUR

Bij de prijs is het volgende inbegrepen:
- Vlucht met Transavia van Amsterdam naar Sevilla v.v. 13-18 

september 2020
- 5 hotelnachten op basis van overnachting incl. ontbijt 
- Informatie- en kennismakingsmiddag voorafgaand aan de 

reis
- Reisbegeleiding van Success Travel
- Vervoer hotel v.v. vliegveld 
- Zondag 13 september 
 o Transfers in luxe airconditioned bus 
 o locale gids, 
 o Sevilla City Tour, incl. tapas lunch op een boot.
- 4 x transfer van het hotel naar uw keuze naar het congres-

centrum. (bij minimaal 15 personen van deze reis die in het 
zelfde hotel verblijven)

- Vrijdag 18 september: Departure transfers
- Zeer uitgebreid informatiepakket inclusief  bagagelabels

Voor bovenstaande prijzen geld: 
Indien u vanaf Eindhoven vertrekt, kunt u € 70,-- van de prijs 
afhalen. 
Onder voorbehoudt van beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
- Entree FIP congres -> zie tarieven op de website van FIP
- Optionele tours en diners 

- Extra’s in het hotel
- Alle zaken niet beschreven in het programma

Wij zien uw boeking graag VÓÓR eind februari 2020 tegemoet, 
zodat wij de vluchten en hotels  kunnen vastleggen. 

Aanmelden 
Stuur een mail naar nicolette@successtravel.nl met uw ge-
gevens (naam, naam apotheek, emailadres en telefoonnummer 
of gsmnummer). 

Accreditatie en informatie FIP
Tijdens het FIP congres kunnen Nederlandse apothekers ac-
creditatiepunten behalen op basis van 20 uur. 
Meer informatie kunt u vinden op: https://seville2020.fip.org/
programme/accreditation/

Vluchtschema’s: Vertrek vanaf Schiphol:
Zondag 13 september 2020 
HV6731 Amsterdam-Sevilla 09:15 - 12:10
Vrijdag, 18 september 2020 
HV6728  Sevilla-Amsterdam 10:15 - 13:05

Vluchtschema’s: Vertrek vanaf Eindhoven:
Zondag 13 september 2020 
HV5085 Eindhoven - Sevilla   07:45 - 10:30  
Vrijdag 18 september 2020 
HV5086  Sevilla - Eindhoven 11:15 - 14:00 



Hotels
Tijdens de reis kunt u ervoor kiezen om in één van de volgende hotels te verblijven: 

AC Hotel Sevilla Forum 4*
Het AC Hotel Sevilla Forum, a Marriott Lifestyle Hotel ligt op 10 minuten 
rijden van de luchthaven van Sevilla en het treinstation Santa Justa. Het ho-
tel beschikt over een fitnessruimte, seizoensgebonden buitenzwembad en 
kamers met 24-uursroomservice. De moderne kamers zijn voorzien van air-
conditioning, satelliet-tv, kluisje en een bureau. U kunt bij de accommoda-
tie gebruikmaken van een lounge met gratis WiFi, gratis kranten en groot 
flatscreen-tv. Ook heeft u toegang tot een fitnessruimte met Turks bad.

Ligging:  Het hotel bevindt zich op ongeveer 15 minuten rijden van de Ka-
thedraal van Sevilla en het plein Plaza de España. Het hotel ligt 1,4 km van het congrescentrum vandaan. Dit is ongeveer 18 minuten 
lopen. Kijk even op de website van het hotel; https://www.marriott.com/hotels/travel/svqju-ac-hotel-sevilla-forum
 

HOTEL Silken Al-Andalus Palace  4*
Het Silken Al-Andalus Palace ligt op slechts 10 minuten rijden van het 
historische centrum van Sevilla. Het hotel beschikt over een fitnessruimte, 
een schoonheidssalon, een seizoensgebonden buitenzwembad, terrassen, 
tuinen en open ruimtes om te ontspannen.  Dit prachtige designhotel be-
schikt over ruime kamers met airconditioning en gratis WiFi. Alle kamers 
hebben een minibar, satelliet-tv, een kluisje en een moderne badkamer met 
een haardroger. Het restaurant van het Silken Al Andalus serveert interna-
tionale gerechten en een gevarieerd ontbijtbuffet. Er is ook een café met 
een vast dagmenu, een bar aan het zwembad en een stijlvolle snackbar.

Ligging: Silken Al-Andalus Palace is gelegen in de wijk Heliopolis van Sevilla. Het ligt op 5 minuten rijden van Plaza España. Nabij 
het hotel stoppen regelmatig openbare bussen. Het hotel ligt op 1 km van de golfclub Pineda en op 2 km van het Maria Luisa Park. 
Het hotel ligt op 11 km van het congrescentrum.*
Er gaat 1 keer per dag (op maandag t/m donderdag ochtend) een bus vanaf uw hotel naar het congres. 

Hotel Inglaterra 4*
Het elegante Hotel Inglaterra biedt uitzicht op het plein Plaza Nueva en ligt 
op slechts 250 meter van de kathedraal van Sevilla. De kamers zijn ingericht 
in een klassieke stijl en bieden airconditioning, een eigen balkon en een 
flatscreen-tv met satellietzenders. Het dakterras is het hele jaar door toegan-
kelijk en biedt een indrukwekkend uitzicht op de skyline van Sevilla. De re-
ceptie is 24 uur per dag geopend. Het personeel kan informatie verstrekken 
over de stad en auto- en fietsverhuur voor u regelen.  

Ligging: De stierenvechtersarena Maestranza en de toren Giralda bevinden 
zich op 400 meter afstand van Hotel Inglaterra. U wandelt in 10 minuten 
naar de oevers van de rivier de Guadalquivir. Het hotel ligt op 11 km van 
het congrescentrum. Er gaat 1 keer per dag (op maandag t/m donderdag ochtend) een bus vanaf uw hotel naar het congres.*
Kijk even op de website van het hotel; https://www.hotelinglaterra.es/

Eme Catedral Mercer 5*
Het stijlvolle EME Catedral ligt naast de kathedraal van Sevilla en op 60 meter van La Giralda. Op het dak vindt u een zwembad en 
een bar met uitzicht over de stad. Het boetiekhotel beschikt over gratis WiFi en een spa. Aalle modern ingerichte kamers van het 

EME Catedral Hotel zijn voorzien van een flatscreen-tv en een eigen bad-
kamer met een haardroger. EME Catedral Hotel heeft ook 2 restaurants: 20 
Pasos Café & Lounge en Ostia Antica.Het panoramisch terras van het hotel, 
La Terraza EME, is het hele jaar geopend en biedt een panoramisch uitzicht 
op de kathedraal van Sevilla en La Giralda. Wordt van de lente tot de herfst 
gebruikt als restaurant.

Ligging: Naast de kathedraal van Sevilla. Het hotel ligt op 9 km van het con-
grescentrum. Er gaat 1 keer per dag (op maandag t/m donderdag ochtend) 
een bus vanaf uw hotel naar het congres.*
Kijk even op de website van het hotel; https://www.emecatedralmercer.

com/

*Bij minimaal 15 personen in hetzelfde hotel
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Programma: Sevilla
Dag 1 - Zondag 13 september 2020
Vertrek met Transavia vanaf Schiphol of Eindhoven naar Se-
villa.
U wordt opgehaald op de luchthaven door Nederlands 
talige gidsen.
Panoramische tour door Sevilla en aan komst voor de 
lunch op een boot op de Guadalvivir.
Tapas lunch en drankjes aan boord van de boot, wat een 
leuk begin van uw ervaring in Sevilla!  
Na de lunch vertrekt u naar uw hotel voor de check-in.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  is er in de ocht-
end een bus transfer vanaf uw hotel naar de congreslocatie. Let 
op: indien er minimaal 15 personen van deze reis in het hotel 
verblijven.

Dag 6 - Vrijdag 18 september 2020
Transfer vanaf uw hotel naar de luchthaven voor uw vlucht 
naar Amsterdam of Eindhoven.

Success Travel biedt een mooie diversiteit van optionele tours 
aan in Sevilla.

Optionele tours
Dag 1 Zondag 13 september 2020: 
Alcazar en Tapas diner: prijs 120,- p.p.
Privé tour met Nederlands spekende gidsen naar het Alcazar 
“Reales Alcazares
Bezoek aan het koninklijk paleis van Sevilla, de Reales Alcaza-
res: schitterende Moors geïnspireerde paleizen met 7 hectaren 
paradijselijke tuinen met een Nederlands talige gids. Het Al-
cázar staat sinds 1987 op de UNESCO-lijst van wereldcultuur-
erfgoed. U wordt per bus opgehaald bij uw hotel (indien buiten 
het centrum). Na de tour van het Alcazar, gaat u naar het cen-
trum van Sevilla voor een heerlijk Tapas Diner, inclusief wijn 
en softdrinks. Na het diner wordt u weer teruggebracht naar 
uw hotel.

Inclusief: vervoer, gidsen, entree Alcazar, diner, drankjes bij 
het diner
Minimum 15 deelnemers
             
Dag 2 maandag 14 september 2020:
Tour door Sevilla: prijs 78,--p.p.
U wordt opgehaald per bus, indien uw hotel buiten het cen-
trum ligt. Wandeling  door het prachtige oude centrum van Se-
villa met Nederlandstalige gids met een koffie pauze bij project 
Metropol Parasol. (inclusief drankje)

Bezoek van de Kathedraal van Sevilla en een wijn & ham-pro-
everij in een proeflokaal in de oude wijk Santa Cruz.
Inclusief: vervoer, gidsen, entree Metropol parasol, de kathe-
draal, wijn en ham proeverij.
Minimum 15 deelnemers

Diner op maandagavond in een Sevillaans restaurant: prijs nog 
niet bekend
U wordt opgehaald per bus, indien uw hotel buiten het cen-
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trum ligt. Diner inclusief wijnen en softdrinks. Het restaurant 
is een typisch leuk Sevillaans restaurant. Wij informeren u 
over het restaurant dat wij gaan uitkiezen voor u! 
Inclusief: vervoer, diner, drankjes bij het diner.
Minimum 15 deelnemers

Dag 3 dinsdag 15 september 2020: 
Dag tour naar Jerez de la Frontera:  prijs 145,--p.p.
U wordt opgehaald per bus, en vertrek met gids naar deze 
prachtige, echt Andalusische stad, met bezoek aan de Kon-
inklijke paard-rijschool in Jerez. Afhankelijk van de dag van 
de week bestaat een bezoek aldaar uit het bezichtigen van de 
stallen, installaties én paarden óf het bijwonen van de show 
“como bailan los caballos andaluces”, met een keur aan koetsen, 
paarden en dressuur (deze show wordt slechts twee maal per 
week opgevoerd). Daarna lunch in Jerez en na de lunch bezoek 
aan de Sherrybodega van Jerez met proeverij.
Inclusief: vervoer, gids, entree Royal Andalusian School of 
Equestrian Art, entree bodega met proeverij, lunch in een bo-
dega met drankjes (wijnen).
Minimum 20 deelnemers
        

Diner op dinsdagavond in een Sevillaans restaurant: prijs nog 
niet bekend
U wordt opgehaald per bus, indien uw hotel buiten het cen-

trum ligt. Diner inclusief wijnen en softdrinks. Het restaurant 
is een typisch leuk Sevillaans restaurant. Wij informeren u 
over het restaurant dat wij gaan uitkiezen voor u! 
Inclusief: vervoer, diner, drankjes bij het diner.
Minimum 15 deelnemers 

Dag 4 woensdag 16 september 2020: 
Middag tour naar Cordoba: prijs nog niet bekend
U vertrekt naar het treinstation van Sevilla, waar u de hogesnel-
heidstrein AVE pakt naar Córdoba neemt. Vandaag gaat u 
namelijk een bezoek brengen aan een andere belangrijke stad 
van Zuid-Spanje: Córdoba. 
Tour door Córdoba met luxe touringcar voor een korte rondrit 
door Córdoba met een Nederlandstalige gids voor een eerste 
indruk van de stad. Zo wordt er bijvoorbeeld een stop gemaakt 
bij de rivier de Guadalquivir met mooi uitzicht op het oude cen-
trum, dat aan de overkant van de rivier ligt. Vervolgens wan-
delt u over de oude Romeinse brug over naar het monumentale 
gedeelte. Onder leiding van een lokale gids uit Córdoba (waar-
schijnlijk Engelstalig) brengt u een bezoek aan de wereldbero-
emde Moskee-Kathedraal van Córdoba. 
Ook zult u aansluitend een korte wandeling door de Juderia 
maken, de vroegere joodse wijk van Córdoba. Einde van de dag 
retour naar Sevilla. Na aankomst in Sevilla wordt u terugge-
bracht naar uw hotel waar u wat tijd heeft om zich op te frissen 
voor het diner. 
Inclusief: vervoer, gidsen, treintickets, entree Moskee-Kathe-
draal.
 
Diner op woensdagavond in een Sevillaans restaurant: prijs 
nog niet bekend
U wordt opgehaald per bus, indien uw hotel buiten het cen-
trum ligt. Diner inclusief wijnen en softdrinks. Het restaurant 
is een typisch leuk Sevillaans restaurant. Wij informeren u 
over het restaurant dat wij gaan uitkiezen voor u! 
Inclusief: vervoer, diner, drankjes bij het diner. 
Minimum 15 deelnemers 

Dag 5 donderdag 17 september 2020: 
Middag tour naar de Flamenco, Olé!: prijs 75,-- p.p.
Afsluitend van deze mooie reis mag een bezoek aan een echte 



Flamenco show niet ontbreken!  Olé, Olé, Olé…. Als u naar Se-
villa gaat dan is het echt een aanrader om een  flamenco show 
mee te maken. Flamenco’ is passie en hartstocht!
Inclusief: vervoer, gids, entree Flamencoshow.
Minimum 15 deelnemers 
 
Voor een aantal van bovenstaande optionele activiteiten geld 
een minimum aantal personen.

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:
Sevilla is een schitterende plek om bezichtigen en er een heer-
lijke strandvakantie om uit te rusten 
aan vast te knopen. Dit kan natuurlijk ook aan de Costa de la 
Luz of de Costa del sol, alleen of met uw gezin.
Het zonde is om hier niet langer te blijven en te genieten van 
de gastvrijheid en de schoonheid die Spanje te bieden heeft. 
Genieten van Sevilla, eventueel met uw partner en uw stud-
iereis-investering terugverdienen?
Dat kan!

Belangrijk:
- De prijs is exclusief de registratie fee voor het FIP congres. Via 

de website kunt u zich online registreren en aanmelden voor 
het FIP congres: https://seville2020.fip.org/registration-fees/

- Prijs en programma zijn o.v.v. beschikbaarheid, vluchtwi-
jzigingen en programma wijzigingen. 

- Bij meer of minder deelnemers dan hieronder vermeld kun-
nen de prijzen afwijken.  

- De prijs van het programma voor Sevilla is gebaseerd op min-
imaal 20 personen. 

- Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de 
vluchten als ook voor de hotels. Alle inschrijvingen worden 
op datum van binnenkomst behandeld. 

- Indien er meer aanvragen zijn dan boeken wij extra vliegtu-
igstoelen en hotelkamers  op aanvraag, op basis van beschik-
baarheid en onder voorbehoud of wij dezelfde prijs kunnen 
garanderen. 

- Wij zien uw boeking graag VÓÓR eind februari 2020 
tegemoet, na deze datum kunnen de prijzen wijzigen. 

- Op deze reis zijn de voorwaarden van Success Travel van toe-
passing: https://successtravel.nl/algemene-voorwaarden/

- STO Garant: Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garan-
tiestelling maakt Success Travel gebruik van STO Garant op al 
haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van 
betaling of van faillissement van Success Travel ervoor zor-
gen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u 
uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de re-
isovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd 
wordt. https://successtravel.nl/reisvoorwaarden-sto-garant/

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.

Zie de reis voorwaarden op de website van Success travel.www.
successtravel.nl
Na ondertekening graag opsturen aan: 
nicolette@successtravel.nl
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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!


