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Persoonlijke ontwikkeling. Teambuilding. Hei-sessies. Daar neem 
je de tijd voor; dat doe je op comfortabele plek. Wij voegen daar een 
extra dimensie aan toe: vakantiesfeer in de prachtige Dordogne! 
Combineer het nuttige met het aangename Franse leven.
En laat ons het jou gemakkelijk maken…



Ons all-in concept
Een weldadige omgeving om bij te tanken. Voor workshops, hei-sessies en coachingsgesprekken. 
Individueel of met een groep. Leren, werken èn genieten tegelijk. Onze thema’s: communicatie/
persoonlijke ontwikkeling. Maar kom ook gerust met je eigen workshop. Of: just relax! 
Want dat kan natuurlijk ook bij ons.

Wij geven je een warm welkom in de Dordogne en zorgen dat alles perfect 
geregeld is. Van vliegreis, vervoer ter plaatse, een werkplek, wifi en B&B 
met zwembad tot culinaire en culturele uitstapjes. 



Speciaal interessant voor…
• Iedereen die (individueel of met een groep) tijdens een goedverzorgde vakantie 
 wat wijzer wil worden;

• Trainers, coaches en teams die een bijzondere plek zoeken voor hun training, 
 workshop of heisessie;

• Communicatieadviseurs, managers en bestuurders die eens rustig willen sparren.



Wie zijn wij?

Hij: Ervaren communicatieadviseur/woordvoerder en trainer, oud-journalist.

Zij: Taaltrainer, geboren en getogen in Franrijk. 

Allebei: Op-en-top Frans met een Brabants accentje, warm, gastvrij, flexibel en voortreffelijke 
koks. We werken samen in een uitgebreid netwerk van trainers en coaches. Als je zelf trainer 
bent, kun je onze faciliteiten gebruiken voor je eigen trainingen/workshops (groepen tot acht 
personen). Een extra garantie voor maatwerk tot in de details.

Je gastheer en gastvrouw:
Jean-Louis en Sylvie Kop



De locatie 
Het open, heuvelachtige deel van de Dordogne. Vlakbij de stad Bergerac waar Transavia 
dagelijks in een uur en twintig minuten voor rond de 100 euro (retourprijs) naartoe vliegt
vanaf vliegveld Rotterdam/Den Haag. 

Hier beschikken we over een paar prachtige woningen met wifi, zwembad en een prachtig 
uitzicht op de omliggende natuur. De nabijgelegen workshopruimte is voorzien van alle nodige 
communicatievoorzieningen, zoals wifi, beamer, flipover. De regio is een topgebied voor 
toeristen door de prachtige natuur, het grote aantal pittoreske dorpen, archeologisch 
interessante plekken en natuurlijk de culinaire hoogstandjes. 



Wil je meer informatie? Zie je mogelijkheden voor samenwerking? 
Jean-Louis en Sylvie Kop  |  06 52794061  |  info@kopcommunicatie.nl

Neem contact met ons op!




