
  

WORKSHOP ON TOUR  

MADRID 

 



 

Workshop on Tour Internationaal  

De exclusieve inspiratietour naar Madrid 
 

Na het succes van de Workshop on Tour Internationaal naar Madrid in voorgaande jaren 
doen we ook in 2020 deze prachtige horecastad aan. Al meer dan 600 horecaondernemers 
gingen u voor en verbaasden zich over de vele, verschillende en onderscheidende 
horecabedrijven in deze hoofdstad. 
 
We hebben voor u de mooiste horecabedrijven weten te selecteren. Van hip en jong in de 
alternatieve buurt naar de mooiste chique gelegenheden in wat gerust het centrum van de 
Spaanse gastronomie genoemd mag worden; het komt allemaal voorbij. Ontdek de 
verschillen in (horeca)cultuur, geniet van het heerlijke eten, laat u inspireren als het 
aankomt op inrichting en design en leer meer over het ondernemen in een snel, zich 
ontwikkelende metropool.  
 
Hieronder leest u hoe het programma per dag eruitziet.  



 

  



 

Dag 1: 
 

• Vertrek vanaf Schiphol Airport 

• Vervoer van luchthaven naar hotel 

• Tijd om even op te frissen in hotel 

• Welkomstlunch op z’n Spaans met een hippe twist 

• Kijk rond in en beleef enkele populaire foodmarkten van de stad 

• Neem even de tijd om op zoek te gaan naar de leukste nieuwe concepten in deze 

hipsterwijk 

• Laat u verbazen door de prachtige zaak in de meest chique en dure wijk. Niet alleen 

de beleving, maar ook de rondleiding achter de schermen maken dit een bezoek dat 

u niet snel zult vergeten 

• Stel uw eigen diner samen in de hipste foodmarkt, populair onder jongeren en 

toeristen 

• Geniet nog van een drankje in een van de vele (cocktail)bars van de stad 

 

  



 

Dag 2:  
 

• Ontmoet een bekend horecaondernemers-stel, leer meer over ondernemen in de 

Madrileense horeca en laat u rondleiden in twee inspirerende zaken 

• Bezoek een prachtige zaak van een horecagroep die in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot 

het grootste ‘horecabedrijf’ van Madrid 

• Verbaas u tijdens deel 1 van de lunch over dit unieke concept waar beleving een 

understatement is   

• Geniet van uw lunch deel 2 in een van de eerste zaken in wat inmiddels dé 

horecastraat van Madrid is 

• Na deze uitgebreide lunch heeft u de gelegenheid om zelf Madrid te verkennen. We 

zullen u uiteraard tips meegeven!   

 

  



 

Dag 3:  
 

• We sluiten de laatste dag groots af met een bezoek aan het hoogste dakterras van 

Madrid dat u een prachtig uitzicht geeft 

• Geniet van de uitgebreide lunch in deze mooie, grote en hippe zaak 

• Vertrek met de groep naar het vliegveld per bus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Wat krijgt u? 
 

• Retourvlucht Amsterdam – Madrid 

• Vervoer van en naar luchthaven Madrid 

• Twee overnachtingen in centraal gelegen, gastvrij hotel 

• Een diner, drie keer lunch 

• Alle drankjes en hapjes tijdens de bezoeken van horecabedrijven 

• Overige vervoerskosten zoals bus, metro en taxi 

• Prijs is gebaseerd op een tweepersoonskamer. De eenpersoonskamertoeslag is € 90,- 

per persoon. 

 

• Prijs per deelnemer is € 995,- excl. BTW  

Let op! Slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, wees er snel bij! 

 

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

