Frankrijk
Programmavoorstel Opio en Provence 4ψ
Het Clubdorp Opio is uniek gelegen in de Franse Provence, op een
half uur rijden van de internationale luchthaven van Nice. Dit Clubdorp
heeft het grootste vergadercentrum van Club Med en biedt
uitstekende mogelijkheden om business met leisure te combineren.
Dag 1
Vanuit Nederland vliegt u via Amsterdam of Rotterdam naar Nice. Na
een vlucht van circa 2 uur landt u in het zonnige Zuid-Frankrijk. De
groep wordt verwelkomd door een van onze medewerkers en na een
transfer van een half uur wordt u welkom geheten in de schitterende
Provence. Afhankelijk van de aankomsttijd heeft de groep de kans om
‘s middags het Clubdorp te verkennen, zich op te frissen of te
ontspannen. ‘s Avonds is een gedeelte van het restaurant ‘Provence’
voor de groep gereserveerd en geniet u van een royale selectie
internationale gerechten. Na het diner is het tijd voor het Club Med
entertainment en uiteraard is ook de Night Club geopend!
Dag 2
Na een heerlijk ontbijt in het restaurant staat deze ochtend in het
teken van sport. Het Clubdorp biedt de mogelijkheid om een golf clinic
te volgen, een tennis-/petanque toernooi te organiseren of een
Adventure Trail in de bomen af te leggen. Daarnaast is het mogelijk
om buiten het Clubdorp spannende activiteiten te organiseren zoals
canyoning of een mountainbike tocht.
Aan het einde van deze sportieve ochtend snakt de groep naar een
uitgebreide lunch!
‘s Middags is het tijd om de schitterende omgeving van Opio te
verkennen. We organiseren voor de groep een excursie naar het
mooie Nice/Antibes, het bruisende Cannes of het historische Grasse.
Bij terugkomst in het Clubdorp kan men zich even opfrissen, waarna
het diner klaar staat. Ook deze avond kunnen in de Night Club de
voetjes van de vloer.
Dag 3
Deze laatste ochtend is ter vrije besteding. De groep kan op eigen
gelegenheid uitslapen, ontbijten en gebruik maken van de vele
faciliteiten die het Clubdorp biedt: sauna, hammam, spa, zwembad.
Daarnaast kan men ook de overige sportieve faciliteiten ontdekken: de
golfbaan, vliegende trapeze of het boogschieten.
Na de lunch is het tijd om naar de luchthaven te vertrekken en kijkt de
groep terug op een onvergetelijk weekend!
Uiteraard is het ook mogelijk enkele, of alle, dag(del)en gebruik te
maken van één van de 32 vergaderzalen met uitgebreide faciliteiten.
Vanafprijs per persoon € 495,- voor een all-inclusive verblijf, transfer
en vlucht.

