
Weekendretraite @ La Fenella 
Proef La Dolce Vita en laat je verwennen 
15-18 september of 29 sept- 2 okt 2017



Weekendretraite 

Bestemd voor wie?

De retraite is bedoeld voor professionele vrouwen. In het dagelijks leven staan we continu op het 
gaspedaal. We leven vaak een 24/7 levensstijl met constante werkdruk en veel stress. Tijdens deze 
weekendretraite in Italië op cultureel erfgoed en landgoed La Fenella ga je een weekend lang 
genieten van al het goede van La dolce vita. Heerlijk eten, relaxen op de vele terrassen, 
ontmoetingen met smaakmakers van Le Marche, yin yoga en bijzondere natuurwandelingen.

Dit lange weekend staat volledig in het teken van ‘JOU’ 

Meedoen aan deze retraite kan individueel, met groepen of in-company.

Groepsgrootte: zes – acht deelnemers



Even voorstellen 
Jolanda Holwerda: Jolanda is thoughtleader op het gebied van “female leadership”. Ze organiseert met passie 
(internationale) leiderschapsprogramma’s en retraites voor bedrijven en individuen. Jolanda is ook 
gediplomeerd Yin Yoga specialist. Zelf zegt ze hierover ”Wat yin yoga me heeft doen realiseren is dat ik zelf een 
grote stuiterbal van yang ben met een groot verlangen om meer yin te worden. En dat ik dat verlangen ga 
delen met heel veel mensen. Omdat ik mezelf en onze wereld gun meer yin te zijn. 

Jeannette Kalfsterman: Jeannette is een ervaren executive leader en heeft directie functies bekleed bij 
toonaangevende ICT bedrijven. Mede-eigenaar van managementbureau Thingsthatmatter dat als missie heeft 
organisaties “duurzaam onweerstaanbaar” te maken. In 2013 heeft zij samen met haar man René in Italië 
landgoed La Fenella gekocht. Haar motto: “cool head, warm heart”

René Bosselaar: René is de mede eigenaar van het management bureau Thingsthatmatter. Daarbij dè drijvende 
kracht achter landgoed La Fenella. Hij vormt en renoveert (bijna) alles zelf. Diverse senior management posities 
bekleed en authentiek leider pur sang. Scherp, oprecht en betrouwbaar. Zijn motto: “be daring, be different” 



Programma weekend-retraite 
Vrijdag

11.35 Vertrek van vliegveld Dusseldorf Weeze
13.25 Aankomst vliegveld Ancona 
14.00 Transfer naar La Fenella 
15.00 Benvenuti a Fenella, Check in, Opfrissen 
16.00 Aperitivi e antipasti,  relaxen op de 
terrassen bij de zwembeek
18.00 Rondleiding Fenella door Rene/Jeannette
20.00 Italiaanse BBQ at Fenella
22.00 Kampvuur 

Zondag

07.30 Ontbijt
08.30 Yin Yoga door Jolanda
11.00 Wandeling in natuurpark Gola della 
Rossa 
13.00 Picknick op biizondere plek
15.30 Relaxen op een van de terrassen bij 
zwembeek (La Fenella)
20.00 Authentiek Le Marche Diner at 
ristorante Biducci

Zaterdag

07.30 Ontbijt
08.30 Yin Yoga door Jolanda
11.00 Bezoek aan middeleeuwse stadje Arcevia 
(gids Jeannette)
13.30 Italiaanse lunch at Ristorante Piccolo Ranch 
(evt relaxen bij zwembad)
18.00 Aperitivi e antipasto
20.00 Kookworkshop olv chef Luciano 
22.00 Kampvuur 

07.30 Ontbijt
08.30 Yin Yoga
10.30 Afsluiting en ‘sharing insights’
11.30 Transfer naar Ancona vliegveld
13.50 Vlucht Dusseldorf Weeze vliegveld
15.45 Aankomst in Dusseldorf Weeze 

Maandag



Prijs weekend retraite 2017

• Om de retraite voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, hanteren we twee 
tarieven: 
• Privé deelname : 465 euro pp; 

• ZZP of bedrijf deelname: 570 euro pp

• Toeslag 1 persoonskamer 75 euro

• Genoemde prijzen zijn ex BTW 

• Reis – en annuleringsverzekering verplicht



Inbegrepen in de prijs:

Inclusief:

- 3 overnachtingen (obv 2 pp kamer) en een relax-verblijf op La Fenella een schitterende locatie in Le Marche

- Alle Italiaanse maaltijden, bereid met lokale en verse ingrediënten (ontbijt, lunch en diner)

- Wandeling door natuurpark Gola della Rossa

- Yin Yoga 

- Kookworkshop o.l.v. kok Luciano

- Bezoek middeleeuwse stadje Arcevia

- Vervoer naar uitstapjes

- Retour transfer van en naar vliegveld Ancona

Exclusief

- Vliegticket retour Weeze - Ancona 

- Reis – en annuleringsverzekering

- Persoonlijke uitgaven



Contact

• Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

• jeannette@lafenella.com of j.holwerda@lofacademy.nl

mailto:jeannette@lafenella.com
mailto:j.holwerda@lofacademy.nl


Sfeerimpressies














