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Workshop on Tour Internationaal:  

De exclusieve Ibiza inspiratietour 
 
In 2020 doet de Workshop on Tour Internationaal naast New York ook dé relax- geniet- en 
feesthotspot van Europa aan: We’re going to Ibiza! 
 
Wij hebben voor u een geweldige inspiratietour georganiseerd. Op het prachtige Ibiza, met de 
mooiste baaitjes, relaxte hippiecultuur en levendige clubscene ontstaan jaarlijks vele trends en 
openen nieuwe zaken die wereldwijd aanzien genieten. We gaan onder andere lunchen in een 
restaurant uitgehouwen in de rotsen, doen inspiratie op in een van de bekendste concept stores van 
Europa, bezoeken strandlocaties met de mooiste zonsondergang, dineren in een prachtige 
binnentuin, komen tot rust met een cocktail in een Aziatische tempel en feesten de nacht in bij een 
van de bekendste clubs ter wereld.  
 
Hieronder leest u hoe het programma per dag eruitziet.  



  

  



  

Dag 1: 
 

• Vertrek vanaf Schiphol of Eindhoven Airport 

• Vervoer van de luchthaven naar het centraal gelegen 4-sterren hotel in Ibiza-stad 

• Tijd om even op te frissen in hotel 

• Welkomstdrankje en -hapje in Ibiza Stad 

• Bezoek aan een uniek bedrijf ingericht als Aziatische tempel midden op het eiland 

• Diner in prachtige “Toscaanse” binnentuin met als motto:  

Eat, talk and feel the love! 

• Cocktail in het bruisende centrum van Ibiza Stad 

 

  



  

Dag 2:  
 

Tour met een bus over het prachtige eiland met onder andere: 

• Bezoek aan een van de meest toonaangevende concept stores van Europa 

• Verschillende presentaties over horeca en toerisme op het eiland 

• Drankje bij de bakermat van de hippiecultuur in de horeca op Ibiza 

• Lunch bij een van de mooiste horecazaken met prachtig uitzicht 

• Geniet van een diner met de mooiste en wereldberoemde zonsondergang van Ibiza  

• Maak kennis met de clubscene door mee te dansen met een bekende DJ in de 

Ushuaïa! 

 

  



  

Dag 3:  
 

• Ontdek zelf de vele winkeltjes, boetiekjes en kleine horecaconcepten in Ibiza Stad 

• Waan je in een zwoele film met een koffie op dit idyllische strand  

• Ontdek de geheimen van een succesvol (en zeer bekend) concept op het strand 

• Neem na de lunch een verfrissende duik (of iets anders verfrissends) in deze mooie 

baai met dito strandzaak en sluit het bezoek relaxed samen met je groep af 

• Vertrek met de groep naar het vliegveld, óf blijf stiekem toch nog even hangen! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



  

Wat krijgt u? 
• Retourvlucht Amsterdam of Eindhoven – Ibiza 

• Vervoer van en naar luchthaven Ibiza 

• Twee overnachtingen in centraal gelegen 4-sterren hotel in Ibiza-stad 

• Twee keer diner, twee keer lunch 

• Entree Ushuaïa  

• Alle drankjes en hapjes tijdens de bezoeken van horecabedrijven 

• Overige vervoerskosten zoals minibus op het eiland (of taxi) 

• Prijs is gebaseerd op een tweepersoonskamer. De eenpersoonskamertoeslag is € 115,- (excl. 

btw) per persoon. 

Langer blijven? We begrijpen dat 2 nachten op Ibiza voor u te kort kunnen zijn. Mocht u liever uw 
eigen vluchten boeken en eerder aankomen en/of later vertrekken dan kan dat! U krijgt een korting 
van € 150 euro p.p. op de prijs indien u zelf uw vluchten boekt.  

 

• De prijs per deelnemer is € 1.280 excl. btw (€ 1.130 zonder vlucht) 

 

Heeft u interesse in deze inspirerende tour? Neem dan contact op met: 
 

Eric Siebenheller 

Tel:  06 – 55 79 41 45  

Email: eric@siebenheller.nl 

 

mailto:eric@siebenheller.nl

