TRAVEL AGENCY●REISEBÜRO●BUREAU DE
VOYAGES ● 的旅行社●ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Dovoľte nám odhaliť, čo môže pre Vás Waldtour urobiť krok za krokom, deň po dni, v krajine slnka a
kvetov. Romantické západy slnka, rybári balansujúci nad hladinou na koloch, chrámy s veľkými
sochami Budhu, zelené výšiny hôr, čajové polia a koralové útesy s pestrofarebnými rybkami, to je Srí
Lanka.

Zapojte sa do zážitkových workshopov počas jedinečnej
expedície a koučingu na Srí Lanke - NOVINKA
CHCELI BY STE:









budovať sebavedomie a maximalizovať vodcovstvo Vašich manažérov
inšpirovať a motivovať Vašich zamestnancov
zvýšiť lojalitu a odhodlanie
udržať si Vašich najlepších zamestnancov
priviesť Váš tím k vyšším výkonom
zlepšiť zameranosť na riešenie a výsledky vo Vašej spoločnosti
podporiť tímového ducha
umožniť ľuďom dosiahnuť svoj najvyšší potenciál

Je oveľa lacnejšie investovať do svojich súčasných zamestnancov,
než vyhľadávať a zaškoľovať nových
PREČO PRÁVE NA SRÍ LANKE:




Navštívite najkrajšie miesta na Srí Lanke
Zažijete bezprostredné medzi kultúrne skúsenosti
Rozviniete svoje vodcovské zručnosti za pochodu s koučom
- odborníkom v koučovaní, terapii a vzdelávaní,
akreditovaným v Slovenskej asociácii koučov–SAKO a International Coach
Federation-ICF.

NAVŠTÍVENÉ LOKALITY A AKTIVITY:
Negombo, Sigiriyia – Levia skala, Jedinečný kurz varenia
varenia tradičných jedál, Prežitie dňa v dedine
s domorodcamidomorodcami sadenie ryže v sarongoch, Minneryia národný park – safari na džípe, Kandy –
hinduistické kostoly, Ajurvédska dedina,
dedina Čajové plantáže,
plantáže Jazda vlakom aj Tuk Tukom, Slonia
cesta a farma,
farma Jóga, Eco-workshopy,
Eco-workshopy Colombo - prehliadka pamiatok, Beruwela - plážový hotel
4* , Koučovací program a mnoho ďalších...

Termíny:

november 2017-máj 2018

9-12 dňové expedície

Zaujala Vás ponuka?
Potrebujete viac informácií?
Záleží Vám na vzdelávaní a odbornom raste?
Veľmi radi prinesieme podrobnú ponuku a prispôsobíme ju Vašim interným požiadavkám.

S pozdravom

Dagmar Hégerová
konateľ firmy
PS:

Expedícia a koučing
...viac než tímová skúsenosť...
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