
Ben je benieuwd naar wat Valencia te bieden heeft om
een zakelijk bedrijfsreis, incentive of groepsreis te
organiseren voor jouw klant? Lees dan snel verder!
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We laten je graag kennismaken met ons jong en
innovatief bedrijf Bedrijfsuitje Valencia. Het staat

onder Nederlands management en de oprichtster is sinds
1994 inwoner van Valencia. Wij hebben de snelle en
verrassende ontwikkeling van de stad stap voor stap

meegemaakt. Hierdoor kennen wij de stad door en door
en werken wij al jarenlang samen met aanbieders van

accommodatie, vervoer en activiteiten. Mede vanwege
de kennis van de Spaanse taal vormt dit altijd tot

succesvolle samenwerkingen. 

 

 

B I E N

 

V E N I D O
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Ben je op zoek naar een bestemming in het buitenland voor een
bedrijfsreis? Zoek dan niet verder en kom naar de prachtige stad

Valencia. Bedrijfsuitje Valencia organiseert op maat gemaakte
groepsreizen afgestemd op het budget en de wensen van de klant. 

 
Valencia is dé ideale stad om een bedrijfsreis te organiseren. Het ligt

slechts op 2 uur vliegen van NL, en heeft alle ingrediënten om een
geslaagd evenement te organiseren. Interessante cultuur, heerlijke

gastronomie, prachtige architectuur zowel oud als modern en niet te
vergeten kilometerslange zandstranden én gemiddeld 300 dagen zon
per jaar!  Ook al is Valencia de derde grootste stad van Spanje, de
afstanden zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld Utrecht. Goed te doen
dus! Het is een knusse stad met een historisch centrum waar je lekker
kunt verdwalen door de mooie straten en steegjes. Daarnaast is het
een nog relatief goedkope bestemming en krijg je echt waar voor je

geld. Valencia is tevens gekozen tot de beste stedentrip
bestemming van Europa. Valencia is een uitstekende keuze, met de

perfecte combinatie van zon, zee & strand.

 

 

E N  W A A R O M  V A L E N C I A !

B E D R I J F S R E I S  B U I T E N L A N D
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N I E U W S G I E R I G ?  

Ben je benieuwd hoe een bedrijfsuitje naar Valencia er uit
kan zien? Uiteraard hangt dit af van de reisduur, maar we
hebben een voorbeeldprogramma van 3 dagen opgesteld.

 

Aankomst en ontvangst door onze hostessen
op de luchthaven van Valencia. Transfer per
shuttle naar een goed 4-sterrenhotel. Ter
kennismaking van de stad  beginnen we met
een stadswandeling. Daarna vrije tijd tot aan
het avondprogramma. Heerlijk diner met een
3-gangenmenu in een restaurant.

 

Na het ontbijt starten we de dag met een fietstour door het
prachtige Turia park en langs de Stad van de Kunst en
Wetenschappen. Aansluitend gaan we lunchen in de beachclub
van Valencia! Na de lunch stappen we aan boord van een
zeilboot om te varen over de Middellandse Zee met een lekkere
Gin Tonic. Daarna heb je vrije tijd tot aan het avondprogramma.
Deze starten we met een 3- gangendiner in een typisch
Valenciaans restaurant. We sluiten de avond af in de mooiste
openlucht discotheek van Europa. Uiteraard staat hier een VIP
tafel klaar voor jullie met open bar!

 

In de ochtend heb je vrije tijd om relaxed de dag te
beginnen. Iedereen zorgt ervoor dat hij voor 12:00u bij het
hotel is uitgecheckt. Wij regelen de transfer richting de
lunch locatie: we eindigen met het meest bekende
Valenciaanse gerecht: een heerlijke Paella lunch in het
beste restaurant van de stad! De transfer brengt je naar de
luchthaven na deze heerlijk lunch.

 

 

Dag 1
 

 

Dag 2
 

 

Dag 3
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Niet alle groepsreizen hoeven een (puur) zakelijk karakter te
hebben! We hebben even op een rij gezet in welke gevallen
een groepsreis naar Valencia interessant is.

 

T Y P E S  B E D R I J F S R E I Z E N

Een mooie reis met collega’s, anders
dan een regulier feest! Een reis voor
een grote groep kost veel energie en
tijd. Dit hoeft niet, Bedrijfsuitje Valencia
kan dit prima regelen (en net zo
voordelig als je het zelf regelt!).

 

Viert een werknemer een bijzonder
jubileum, of bestaat het bedrijf 25 jaar?
Wie of wat mogen we tijdens jullie
jubileumreis in het zonnetje zetten? Dit
wordt een feestelijke reis, want jullie
hebben iets te vieren! Een jubileumreis
maak je niet elke dag en de juiste
voorbereiding zorgt voor de jubileumreis
van de eeuw.

 

Een onvergetelijke reis om collega’s
of medewerkers te belonen voor hun
harde werk. Deze beloningsreis wordt
gegeven voor het behalen van een
target of reeds geleverde prestaties.
Valencia is bij uitstek dé plek om
prestaties te vieren!

 

Het doel van teambuilding is veelal
het verbeteren van samenwerking en
interne communicatie tussen
medewerkers. Collega’s zien elkaar in
een geheel ander daglicht waardoor
er een andere kijk op collega’s
ontstaat met meer onderling begrip
en respect. Deze betrokkenheid en dit
gevoel van ‘samen sterk’ zorgt voor
verbinding en een goede werksfeer.

 

 

Bedrĳfsuitjes

 

 

Jubileumreis 

 

 

Incentive reis

 

 

Teambuiding
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Voetbalreis    

 
Spanje is een écht voetballand en de
voetbalclub van Valencia CF behoort
tot de beste clubs. Een wedstrijd
bijwonen is een activiteit om
bijvoorbeeld met een businessclub te
doen. Valencia is een perfecte stad
voor (en staat bekend om) een
voetbalreis!

 

O F  W A T  D A C H T  J E  V A N . . .  
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H O E  O N Z E  S E R V I C E  W O R D T  E R V A R E N  

K L A N T B E O O R D E L I N G E N

“Met het team van Twist Group en partners zijn wij in september
2018 naar Valencia geweest. Alles was tot in de puntjes geregeld.
Het bedrijfsuitje begon goed: we werden ontvangen in een luxe bus
met champagne. Salut! Vooraf met Kim gebrainstormd over een
passend en gevarieerd programma. Bedrijfsuitje Valencia snapte
precies wat wij wilden en waar we naar zochten. We zochten naar:
cultuur, local food&drinks, een sportieve activiteit maar ook genoeg
vrije tijd. En dat was gelukt, het was een erg geslaagd programma.
Het was een weekend om nooit te vergeten! Kim, bedankt voor alle
goede zorgen!”

 

Twist Group and Partners

“Kim van Bedrijfsuitje Valencia was van het begin tot het einde
dicht betrokken bij onze incentive. We werden al ontvangen met
champagne in de bus, dit zorgde gelijk voor een feeststemming. Ze
heeft alles tot in de puntjes verzorgd, van de check in bij het hotel
tot aan de menukaartjes aan toe. Wij waren aangenaam verrast
door de strakke organisatie van Kim en haar collega Lora. De
complimenten van onze hele groep. Wil je een bedrijfsuitje naar
Valencia organiseren? Dan raad ik je Kim van harte aan!”

 

Luca Prak van Vibe Group

“Bedrijfsuitje Valencia is een organisatie gerund door Kim van Peer.
Wij hebben met de Businessclub van Vitesse gebruik gemaakt van
haar organisatie en het was tot in de puntjes georganiseerd. Van
hotel, transfers, een fietstour sightseeing tot een wedstrijd door
Vitesse oud-profvoetballers tegen Valencia oud – profvoetballers op
het Sportpark van Valencia CF. Mooi programma voor een
aantrekkelijke prijs, kortom helemaal top geregeld!”

 

Ben Huitink, Business Club Vitesse
 

7



Oprichtster Kim van Peer heeft een prijs in ontvangst mogen
nemen voor haar bijdrage met haar bedrijf Bedrijfsuitje Valencia
aan het toerisme in Valencia. Ze hebben haar onderscheiden,
omdat zij al sinds 2008 werkzaam is in het toerisme en
Nederlanders naar Valencia brengt. Ze woont hier nu inmiddels
al meer dan 25 jaar en kent de stad als haar broekzak. Vloeiend
in de Spaanse taal weet ze precies hoe ze Spanjaarden moet
benaderen, zodat alles wél goed en op tijd geregeld is. Bij
Bedrijfsuitje Valencia nemen we geen genoegen met de
mañana, mañana instelling. 

 

W A A R O M  K I E Z E N  V O O R
 

B E D R I J F S U I T J E  V A L E N C I A ?

 

Winnaar: Prĳs Toerisme Valencia

 

Bedrijfsuitje Valencia heeft rechtstreeks contact met
de lokale leveranciers. Bij Bedrijfsuitje Valencia heb
je te maken met eerlijke inkoopkosten en dus de
juiste prijs! Je werkt altijd met één vast aanspreek-
punt. Wij zorgen ervoor dat wij in een kort tijdsbestek
een mooi programma afgestemd op het budget en
wensen van de klant aanleveren. De projectmanager
zal ook tijdens de uitvoering van het programma
aanwezig zijn. Kortom, via Bedrijfsuitje Valencia krijgt
jouw klant een onvergetelijke bedrijfsreis!

 

 

Samenwerking 
lokale partners
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Lees meer over de Spaanse Droom van Kim!

 

https://bedrijfsuitjevalencia.nl/wp-content/uploads/2019/06/PorFavor_Nr3_2019_SpaanseDroom.pdf


K E N N I S M A K E N ?

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden voor een
samenwerking, of vrijblijvend kennismaken? Dat kan! Je kunt ons
gerust bellen, of een mailtje sturen voor meer informatie. Wij staan
klaar om collega´s bij te staan en enthousiast te maken voor deze
mooie stad. 

 

 

Team

 

 

Bedrĳfsuitje

 

 

Valencia

 

Kim van Peer 

 

Lora van den Hemel
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Neem contact op!

 

https://bedrijfsuitjevalencia.nl/contact/?utm_medium=pdf&utm_source=whitepaper&utm_campaign=zakelijke-bedrijfsreis-ebook

