MALEKURS PÅ il CONVENTO 14. - 21. september 2017.

|

VELKOMMEN TIL NYTT MALEKURS I «Italias grønne hjerte» - UMBRIA!
Denne gangen har vi vært så heldige å få med oss den meget dyktige og allsidige
kunstneren, Ellen Hegg som lærer!
Hun kommer fra Midt-Norge, har sitt atelier i Surnadalsøra, og holder årlige kurs flere
steder omkring i Norge, samt utlandet.
Forøvrig har hun stilt ut bilder i Louvre, Paris i 2016, og har invitasjoner for nye,
internasjonale utstillinger i innværende år!
Vi besøker igjen vårt favorittkloster i Bovara – et lite sted nær den pittoreske fjellbyen, Trevi.
Her finner man ro og inspirasjon. Et sted med sjel, historie, og med en vakker beliggenhet. Vi
er i et område omkranset av høye, skyggefulle trær, olivenlunder og blånende horisonter!
Se www.ilconvento.org Du kan også se bilder fra stedet, og fra tidligere opphold på min
hjemmeside www.mayleikanger-kunst.biz .
Vår nærmeste nabo er vakre Trevi, men denne gangen skal vi også bli kjent med nye steder
på vår utflukt. Nemlig, de to sjarmerende byene, Montefalco og Bevagna.
Søk www.wikipedia.it for info. Nedenfor kan du se noen bilder fra Trevi.

Nå blir det også mulig å oppleve «Frans`s» by, ASSISI fra 11.-14/9,
før vi skal videre til il Convento og malekurs. På link under, finner du noen glimt fra tidligere
besøk i byen. Detaljert program settes sammen med guiden til våren. www.mayleikangerkunst.biz/45359576 I Assisi har vi kun 8 plasser, så FØRST TIL MØLLA!

Her kommer vi til å ha følge med vår dyktige guide, Eva, på formiddagene 12. og 13. Vi skal
besøke stedene hvor «hellige Frans» en gang vandret, og bl.a. ta turen opp til Eremo delle
Carceri (taxi opp inkludert).Se www.eremodellecarceri.it/ .
Ikke minst, så deler Eva med oss av sin uuttømmelige kunnskap, både om Frans, og om Assisi
generelt. En vandring med Eva som guide, er, som mange av våre tidligere klostergjester kan
bekrefte, en uovertruffen opplevelse! Tiden for øvrig i byen er til fri benyttelse / nytelse!
I Assisi skal vi bo på «Suore Svedesi di S. Brigida», et hyggelig, «levende» kloster, beliggende
nær det gamle bysentrum. Her har vi frokost og middag (eventuelt lunsj) inkludert i prisen.
Fra Fiumicino har vi taxi til Assisi. Også reisen videre til il Convento den 14., blir med taxI.
Priser ASSISI
inkl. opphold m/ halvpensjon, (ekskl. drikke). Taxi Roma, Fiumicino – Assisi (ca 16 mil), guide
2 formiddager, taxi til grottene, og transport Assisi – ilConvento.

Kr 4.300,- (enkeltrom) / kr.3.900,- (pr. person i delt rom).
Priser il Convento 14.-21. september:
Pr. pers. i enkeltrom:
Kr.11.380.1 pers. alene i dobbeltrom, (begrenset antall)
Kr.12.450,Pr. pers. i dobbeltrom:
Kr. 9.950.«Benedettas rom», (for 4 personer). Pris pr. person
Kr. 8.500,-.
Inkludert:
Opphold 7 netter. Alle måltider. Vin.
Buss tur /retur Fiumicino (14 mil)
Guide som møter oss på FCO.
Halv dags utflukt med transport og guide.
Inkluderer IKKE kursavgift: Kr.1500,-/ 20 timer, som faktureres av lærer, Forfall 1/8.
Flyreisen (ikke inkludert). Den må ordnes av den enkelte. Ankomst Roma, Fiumicino helst i
13-tiden. Absolutt senest ca.14.30, da vi har buss som venter.
Ved senere ankomst som eneste mulighet, ta kontakt.
Betalingsinfo på www.italiafrelst.no som er medlem reisegarantifondet, (RGF), og ansvarlig
teknisk arrangør for mine reiser til Italia.
Påmelding, og alle spørsmål om reisen, kurs, forholdene på stedet, materiell osv. kan rettes til
meg på mobil: 90 50 86 30, mail: may@leikanger.biz Forbehold om nok påmeldte.

Vennlig hilsen May L
* Forbehold om prisjusteringer dersom valutakursen endres mer enn +/- 3 % ved forfall.

