
Pasen en zomer 2023: SERVO training of verdieping 
onder een oude eik op een uur van Rome 

 

Exclusief voor ‘Amici di Servo’* bieden we de kans 
om in Italië een individuele SERVO-verdieping/ 
training/opfrissing op maat te volgen van 4 dagen. 
 
Programma (aanpasbaar): 
Dag 1:  
Aankomst rond de middag 
1 uur SERVO (bv. 17-18u) 
Dag 2 en dag 3: 
1u30 uur SERVO (bv. 10-11u30u) 
Dag 4: 
1 uur SERVO (bv. 10-11u) 
Vertrek na de lunch 
 
Verblijf: 
De deelnemers zijn als ‘amici/vrienden’ tijdens hun 
verblijf (gratis) onze gast: 
-je beschikt over een ruime rustige slaapkamer met 
eigen buiteningang en badkamer (beddengoed en 
handdoeken zijn voorzien); 
-we nemen aperitief en maaltijden samen op het 
terras bij de woning. 
  
Onze logeerkamer heeft een tweepersoons-bed 
(160 cm) zodat een partner/vriend(in) eveneens 
gratis welkom is, ook als hij/zij geen training volgt. 
 
Het huis ligt op het  platteland op een half uur 
bergop wandelen naar een klein dorpje (bar, 
restaurant, winkeltje). Indien je per trein komt, ben 
je tijdens het verblijf een beetje ‘gebonden’ aan 
het terrein. Wij voorzien evenwel ligzetels, boeken 
en een zwembad (behalve tijdens de paas-
vakantie). Wie met de auto komt kan zelf een 
uitstap organiseren. 
 
Suggestie: 
Omdat de training/opfrissing plaatsvindt op een 
uur van Rome (auto/trein), is het aanlokkelijk om 
de training te koppelen aan enkele dagen in Rome, 
vooraf of achteraf. 
 
Transport: 
Je vliegt op eigen kosten naar het vliegveld 
Fiumicino (een van de twee vliegvelden van Rome). 
Met een huurauto is het vandaar anderhalf uur tot 
bij ons. Per trein gaat het ook vlot in twee ritten 
die alles tezamen ongeveer 2 uur duren tot in het 
station van Orte. Tickets kan je op het vliegveld 
kopen (in het Engels aan het loket of aan een 
automaat). In Orte halen wij je/jullie dan op met 
onze auto (15 minuten tot bij ons). 

Om met de trein tot in Orte te geraken is het nodig 
in te vliegen in de voormiddag en om met de trein 
op het vliegveld te geraken is het nodig een 
terugvlucht tegen de avond te voorzien. 
 
Kostprijs (bij boeking voor 1 maart 2023): 
We brengen alleen de training/opfrissing in 
rekening aan 825 EUR (voor vijf uren) + BTW. Het 
bedrag wordt gefactureerd als ‘Vervolgtraining 
Italië – SERVO – efficiënt beheer van je tijd en 
energie’)  
 
Data (6 mogelijkheden – licht aanpasbaar):  
5-8 april – 11-14 april [zwembad niet open] 
5-8 juli – 25-28 juli (in optie)  
18-21 augustus  
25-28 september 
 
Verdere info en reservatie:  
jk@servo-training.be 

 

SERVO with a view… 

 

*Amici di Servo: ex-deelnemers aan een SERVO-

training en/of hun partners 
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