
Teambuilding en coaching 3 daagse Durbuy 20-22 Juni 2022 
 

Wat mag je verwachten? 

Ontspanning , avontuur en enkele tools om je praktijk positief te laten groeien.   

 

Voor wie? 

Zelfstandig thuisverpleegkundigen die nood hebben aan een paar dagen ontspanning in een 

natuurlijke, leuke en avontuurlijke omgeving.  

 

Wanneer en waar? 

Van maandag 20 Jun 13u tot Woensdag 22 Jun 14u. Villa Agni Barvaux 

 

  

 



 

Programma: 

20 Jun 2022 : Teambuilding day 
13u ontvangst met drank en hapjes 

14u Adventure zoektocht in kleine teams met leuke opdrachten en proevertjes onderweg 

19u BBQ buffet, cocktailbar en gezellig samenzijn in onze villa Agni  

 

21 Jun 2022: Adventure day 
8 u Luxe ontbijt 

9 u keuze uit verschillende adventure activiteiten bij Adventure Valley  

12u Picknick met diverse belegde broodjes aan de Ourthe 

13u keuze uit verschillende adventure activiteiten bij Adventure Valley +coaching activiteit 

   

18u Aperitief in Villa Agni 

19u Waygu Grill restaurant bij Wout Bru in Durbuy ( 3 gangen menu) 

  

 

Vanaf 22u Party avond @ Villa Agni  

 

 



22 Jun 2022: Lazy day 
8u30 luxe ontbijt 

9u ochtendwandeling naar wellness ( 2 km) 

9u30 wellness ochtend in Barvaux Sur Ourthe 

  

12u 2 gangen lunch + cava in restaurant Majorelle  

14 u afsluiting activiteit, vertrek naar huis. 

 

Kostprijs 
Prijs CS klanten/gold member : 450€ excl btw , all inclusief (behalve vervoer) 

Prijs niet CS klanten/free member : 550€ excl btw , all inclusief (behalve vervoer) 

 

Reserveren  
Bijkomende informatie - Reservatie 

- Inschrijven kan tot 5 mei 2022 via het inschrijvingsformulier 

- Uw betaling van het volledige bedrag telt als bewijs van inschrijving 

- Inclusief 6 uur opleiding met attest: coaching/persoonlijke groei/overlegmoment 

- Max. 20 deelnemers, beperkte plaatsen dus wees snel! 

- Annuleren niet mogelijk, wel ruilen met andere collega 

- Allergieën of intoleranties? Laat het ons zeker weten! 

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen/diefstallen. 

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze organisator Kristof Balliu op het nummer: 

0465/00 37 83 

 

 


