KONIMAALAUSKURSSI APULIAAN OPETTAJA,
IKONIMAALARI LIISA HOLSTIN JOHDOLLA
ETELÄ-ITALIAN APULIA 5-14.6.2015
Apulia on Etelä-Italian maakunnista kaikkien bysanttilaisin. Bysantin
vaikutus oli ilman muuta suuri, onhan merimatka Itäänpäin lyhyt.
Apulian maakunta inspiroi myös ainutlaatuisilla maisemillaan sekä
Välimerellisellä valollaan.
5pv Lento Helsinki Rooma. Liisa Väisänen ryhmää vastassa
lentokentällä, kuljetus yhteisellä pikkubussilla Apuliaan
unohtumattoman kauniiden Apenniinien maisemien kautta. Majoittuminen
Martina Francassa, MASSERIA LABBRUTO ELEGANT B&B , ajoaika 7 tuntia
tauko välillä. (kuva oliivipuu)? Perillä Liisa Holst vastassa.
Yhteinen illallinen (omakustanteinen)
Päivät retkille saattavat muuttua, tarkentuvat myöhemmin.
6 pv Suuntautuu Barin kaupunkiin, ajoaika n.1 tunti. Käymme Barin
Pyhän Nikolauksen suuressa Basilikassa, ydhessä kristillisen
maailman suurimmista pyhiinvaelluskohteista. Basilika on pyhä sekä
ortodokseille, että katolisille ja siellä on Jumalanpalvelustilat
molempiin uskontokuntaan kuuluville. Matkalla omakustanteinen lounas merenrannalla
(kuva ravintolasta merellepäin). Barin retken aikana käymme myös
San Vito dei Normannin alueella, jossa on jäännöksiä varhaisista
bysanttilaisista kirkoista.
7 pv Toisen päiväretken teemme Mottolan luolakirkkoalueelle. Se
avataan vain meitä varten käyntimme ajaksi. Yhteinen Lounas
Mottolassa (maksetaan erikseen) . (kuvia Mottolan luolakirkosta) Samalla retkellä
käymme myös Apulian kuuluimmassa nähtävyydessä: Alberobellon kaupungissa,
joka on kuulu trullikattosista taloistaan. ( kuva trullikylästä)
Matkan kesto Mottolaan n. 50min. Mottola- Alberobello 40min,
Alberobello- Martina Franca 20min.
8-13 pv Maalailemme Majatalossamme jossa meillä on oma tila sitä
varten, Yhteinen lounas majatalossamme (eri maksusta), siestan aikana mahdollista
nauttia uimisesta, majapaikkamme uimaaltaalla.
Ikonimaalauksen Opetusta klo 9-17
14 pv Viimeisenä päivänä lähtö varhain aamulla kohden Roomaa ja
lentokenttää, josta lento kotiin.
Lisätetoja maatilasta:
( kuvia majatalon pihalta)
Masseria Labbruto Elegant B&B
Via Monti del Duca, 52/G
74015 Martina Franca (TA)
www.motolese.net [1]
Ihastuttava tyypillinen maalaistalo tarjoaa majoituksen erillisissä
pienissä rakennuksissa. Rakennuksissa on kahden hengen makuuhuoneet.

Kussakin rakennuksessa asuu 2 tai korkeintaan 4 ihmistä. Kaikissa
huoneistoissa on oma keittomahdollisuus. Huoneiden vuoteet ovat
parisängyllisiä, mutta niihin tilataan erilliset lakanat ja peitot.
Loppusiivous kuuluu hintaan, mutta välillä ei huoneistoja siivota,
vaan joko ne puhdistetaan itse tai sitten voi tilata siivouksen, joka
maksaa 10 euroa tunnilta. Se maksetaan ja sovitaan erikseen paikan
päällä.
Vapaa aika
Majatalosta kaupunkiin matka on n. 1km kukkulalta alas patikoiden n. 20min.
Liisa Holstilla auto käytettävissä ruokaostoksia varten.
Mahdollista kävellä kaupunkiin ihastella kaunista Martina Frankan
barokkikaupunkia, kaupunki on pieni ja rauhallinen liikkua. Kävelykadulla istuskella
kahviloissa tai illastaa.
Kaupungissa tapahtumia kesäisin, Keskiviikkoisin Martinassa on toripäivät jolloin voi
tehdä edullisia kenkä ja vaateostoksia, (kuva ) tai käydä lounaalla,
Kaupungissa on herkullisia edullisia ravintoloita.
Mukaan mahtuu 10 henkeä
Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään Joulukuun 1pv 2014
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ilmoittautumismaksu 300:- per
henkilö tilille Liisa Väisänen FI7720842000133315; BIC NDEAFIHH.
Viitteeksi IKONMAALAUS-Puglia ja ilmoittautujien nimet. Pyydän samalla laittamaan
sähköpostin liisa@liisavaisanen.net, Sen jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Matkan
loppumaksu erääntyy 2.5 2015. Loppumaksusta laitan laskut Huhtikuun aikana kaikille
ilmoittautuneille.
Hinta maapaketille sisäänpääsyinen, kuljetuksineen sekä retkineen 922,00 hengeltä.
Lentohinnat ovat tänävunna Rooman lennoille n.400€ per henkilö ryhmälippuina.
Ikonimaalaus opetus 180€, Laskuttaja Liisa Holsti, Ilmoita mukaan tuleminen myös
liisa.holst@kolumbus.fi tai 0405668481.
PERUUTUSEHDOT
Yksittäiset peruutukset ryhmässä:
Palautamme yksittäisistä peruutuksista seuraavasti aina ottaen huomioon sen, että
ryhmässä pitää peruutusten jälkeenkin olla niin monta maksavaa matkustajaa, että
tarjousta tehtäessä annettu hinta voidaan taata.
*Matkan voi peruuttaa toimistokuluilla (100 €/henkilö) viimeistään 10 viikkoa ennen
matkaa. Lentokulut sekä varatut museoliput peritään täysimääräisinä. Siksi suosittelen
peruutusturva vakuutusta.
* 10-6 viikkoa ennen matkaa perimme 35 % matkan hinnasta sekä
toimistokulut 100 €.
* 6-3 viikkoa ennen matkaa perimme 50 % matkan hinnasta sekä
toimistokulut 100 €.
* 3 viikkoa - 3 vuorokautta ennen matkaa tehdyistä peruutuksista
perimme 75 % matkan hinnasta sekä toimistokulut 100 €.
* Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei makseta palautusta.
LENNOT JA MUSEOLIPUT : PERUUTUKSISTA/MUUTOKSISTA PERIMME 100%
LENTOLIPUN JA MUSEOLIPPUJEN HINNASTA SILLÄ LENTOYHTIÖT JA MUSEOT
EIVÄT HYVITÄ MITÄÄN LENTOJEN HINNOISTA EDES SAIRASTAPAUKSISSA
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä: TMI Liisa Väisänen,
vakuutusnumero: Navale 0982114Y

