
 
  

Coachingsreis Piemonte - Italië: 

‘Aan de voet van de bergen,’ dat betekent de naam van de noordwestelijke Italiaanse regio 
Piemonte. Uit dit relatief onbekende deel van Italië komen de hazelnoten, de wereldberoemde 
wijnen zoals de Barolo en het is de voedingsbodem voor witte en zwarte truffels. 
Onze reis speelt zich af in de provincie Cuneo, vlakbij het stadje Ormea in de prachtige omgeving 
van de Ligurische Alpen. De thuisbasis is ‘Rifugio Pian dell’ Arma’ van waaruit prachtige 
wandelingen te maken zijn en waar de omgeving zich uitstekend leent voor werkvormen in de 
buitenlucht. 

In 2018 organiseren wij vier keer een coachingsreis naar dit mooie gebied. de geplande data zijn: 
voorjaar 2018      voorjaar 2018 
van woensdag 11 april t/m zondag 15 april  van woensdag 30 mei t/m zondag 3 juni 

zomer 2018      zomer 2018 
van woensdag 5 sept. t/m zondag 9 sept.  van woensdag 12 sept. t/m zondag 16 sept. 

De woensdagen worden beschouwd als reisdagen cq aankomstdagen en de zondagen zijn de dagen 
van vertrek. 
Kom je met het vliegtuig dan zijn via cheaptickets.nl de meest gunstige vliegtickets te vinden en 
kan het best gevlogen worden naar Nice in Frankrijk of naar Turijn in Noord Italië. Vanaf hier gaat 
het dan verder met een huurauto naar de goed bereikbare berghut Rifugio Pian dell’ Arma. Zowel 
vanaf Nice als vanaf Turijn is dat zo’n twee uur rijden. Om de kosten van het huren van een auto zo 
laag mogelijk te houden is het aan te raden deze te delen met je medereizigers. 

De coachingsreizen 2018 worden georganiseerd voor minimaal vier deelnemers en maximaal zes 
deelnemers. Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging met informatie betreffende 
programma, uitrusting en de gegevens van je medereizigers. De algemene voorwaarden zijn te 
downloaden via de website van Sviluppa op de pagina ‘coachingsreis’. 

Prijs: € 1265,00 per persoon. (prijs is incl. BTW). 
De prijs is inclusief: vier overnachtingen in de rifugio op basis van volpension en drie coachingsdagen. 
De prijs is exclusief: vliegreis, huurauto en consumpties. 
Vooraf nemen we contact me je op voor het voeren van een intakegesprek, het beantwoorden van vragen en/
of het verstrekken van meer informatie. 

www.sviluppa.nl post@sviluppa.nl 06 14582944

http://cheaptickets.nl
http://www.rifugiopiandellarma.it/start.html
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