
Zondag 12 maart Maandag 13 maart

Donderdag 16 maart Vrijdag 17 maart

Dinsdag 14 maart

Zaterdag 18  maartWoensdag 15 maart

> 10:00 Aankomst & inchecken op Schiphol
Op de luchthaven heten wij u persoonlijk welkom, en ontvangt u een 
welkomstcadeau dat later goed van pas zal komen. De groepsvlucht 
vertrekt zondag 12 maart om 13:05 en de aankomst terug in Nederland 
is zondag 19 maart om 09:25.

> 13:05 Vertrek Amsterdam
> 16:05 Aankomst Los Angeles
> 17:15 – 19:15 Transfer naar San Diego
> Inchecken hotel Glorietta Bay Inn
Dit klassiek gestijlde hotel heeft een prachtig uitzicht op de baai, een 
strand en is van alle moderne gemakken voorzien. Het biedt een ideale 
mix van activiteit en privacy.

> 20:00 – 22:00 Welkomstdiner bij Bluewater Grill
Aan het water gelegen met een fraai uitzicht over de omgeving

> Ontbijt in het Glorietta Bay Inn
> 09:30 – 11:30 Adventures Luxury Catamaran 
boottocht
We verruilen inzichten voor uitzichten, met een luxe catamaran tocht 
over de prachtige wateren rondom Coronado.

> Transfer terug naar hotel
De weg terug naar het hotel is inclusief lunchpakket voor onderweg.

> 13:00 Openingskeynote NextMed Health
Locatie: Hotel del Coronado

> Inhoudelijk programma
> 19:30 Diner Windsor Lawn
Locatie: Hotel del Coronado

> 21:00 Innovation Games

> Ontbijt in het Hotel Del Coronado
> 08:30 – 11:30 Programma NextMed Health
Na het doorlopen van deze sessie vindt er een afsluiting plaats en 
maken we ons klaar voor de doorreis naar Silicon Valley.

> 12:00 Transfer naar de luchthaven
Inclusief een quick bite

> 14:00 Vlucht San Diego – San Jose
> 15:20 Aankomst San Jose
> Silicon Valley tour o.l.v. een gids
Aangekomen in San Jose beginnen we met een tour door Silicon 
Valley, aan de zuidkant van de Baai van San Francisco. We krijgen een 
overzicht van deze bekende regio waar veel van ’s werelds grootste 
technologiebedrijven zijn gevestigd.

> Check-in hotel
> Diner

> Ontbijt in het hotel
> 09:00 Bezoek: Google
Op de vrijdag brengen we een bezoek aan het bedrijf achter de 
wereldberoemde zoekmachine, opgericht door Larry Page en Sergey 
Brin. Google telt inmiddels 85.050 medewerkers en is uiteraard 
uitgegroeid tot veel meer dan alleen een zoekmachine.

> Gezamenlijke lunch
> 14:00 Transfer naar San Francisco
> Programma UCSF
In de middag doorlopen we een programma op de UCSF campus, 
waar o.a. de UCSF School of Medicine, de UCSF School of Nursing en het 
UCSF Medical Center gevestigd zijn.

> Check-in hotel San Francisco
> Gezamenlijk diner

> Ontbijt in Hotel Del Coronado
> Ochtendactiviteiten: Beach Run/Walk, Yoga, 
Meditation, Art
Om de dag met energie te beginnen is er in de ochtend de keuze uit 
een beach run/walk, yoga, meditatie of een kunstsessie.

> 08:30 Programma NextMed Health
> 12:30 Lunch
> Vervolg breakout sessies NextMed Health
> 19:30 Diner Windsor Lawn
Locatie: Hotel del Coronado

> Ontbijt in het hotel
> Vrije tijd
> 12:00 Transfer naar de luchthaven vanaf hotel 
Beacon
> 15:15 Vertrek SFO
Aankomst Amsterdam: Zondag 19 maart

> Ontbijt in Hotel Del Coronado
> Ochtendactiviteiten: Beach Run/Walk, Yoga, 
Meditation, Art
Om de dag met energie te beginnen is er in de ochtend de keuze uit 
een beach run/walk, yoga, meditatie of een kunstsessie.

> 08:30 Programma NextMed Health
> 12:30 Lunch
> 13:30 Vervolg breakout sessies NextMed Health
> 19:15 Beach Celebration: Dinner, Bonfire & Drum 
Circle
In de avond is er een sfeervol gezamenlijk diner, rond het kampvuur 
aan het water. Alle ingrediënten voor een heerlijke avond zijn aanwezig.

>21:30 Silent disco

Het programma van NextMed Health reikt over 

drie bestemmingen met inhoudelijke bezoeken, 

groepsactiviteiten, beursvloer, inspirerende 

bedrijven en netwerkmomenten.

Op deze pagina’s vindt u het dag tot dag 

programma, bij vragen of opmerkingen, neem 

gerust contact op via secretariaat@cognicum.com

Meer informatie:

https://www.cognicum.com/nextmed-praktisch/

mailto:secretariaat@cognicum.com
https://www.cognicum.com/nextmed-praktisch/

