At Rejse & Male
Tilmelding/Bestilling

med billedkunstner

Inge Hornung
Inge Hornung

20 84 60 68
info@ingehornung.dk

Bali

18. marts-1.april 2010
Med Singapore Airlines
fra København

Der tages forbehold for ændringer i dette program.
TOP TOURS almindelige rejsebetingelser gælder.

Teknisk arrangør Top Tours

Male/kultur/rundrejse
med Billedkunstner

http://www.greenfieldubud.com
http://www.hiddenparadise-bali.com/cvv/
index.htm
http:// www.latavernahotel.com

Inge Hornung

Bali

Gudernes Ø

med Singapore Airlines
18. marts-1. april 2010
Pris med undervisning fra kr. 14.400
Hurtig bestilling tilrådes, få pladser.
Pris fra kr. 11.900,- i flg. TOP TOURS (Ida Thorsen) i delt dobbeltværelse på 3 hoteller, med
morgenmad samt transporter hoteller imellem og lufthavn..
Fly København-Singapore/Singapore-Bali, Singapore Airlines, og retur inkl.
Dagtur over Kintamani inkl.
Tillæg for eneværelse fra kr. 2.000,Honorar til Inge Hornung kr. 2.500,Ledsager skal kun betale honorar for arrangement+gruppeleder kr. 500,Forsikringer ikke inkluderet.
Materialer til malekurset er ikke inkl. og må selv medbringes. Kan købes hos BMB Kunstnerartikler, Vesterbrogade 122, Kbh.V
Pris i alt med male/kultur/rundrejse fra kr. 14.400,- så længe vi kan få Singapore Airlines
billetter.
Tilmelding er bindende, TOP TOURS generelle betingelser er gældende.
Hvis på egen foranledning ændring eller afbestilling, beregnes et gebyr på kr. 300,-

I samarbejde med Billedkunstner Inge
Hornung, har TOP TOURS sammensat
en rundtur og program, hvor vi sætter
fokus på en ferie fyldt med spændende oplevelser, mystiske ceremonier,
smukke rismarker, Bali danse samt
kreativ udfoldelse.
I Ubud oplever vi Balis kulturelle
centrum.Mod øst i Amed skal vi opleve
vulkanen samt udsigten over Lombokstrædet. I Sanur slapper vi af på
stranden inden hjemturen

Inden afrejsen den18. marts vil Inge Hornung samle deltagerne.
Vi maler så tit vi
kan og der lægges
vægt på en daglig
evaluering af billeder.
På dage vi ikke er
på tur vil der blive
undervist i farveperspektiv, kolorisme,
komposition m.m.

Program:

18./3. kl. 11.30 går vi om bord i Singapore
Airlines. Vi lander i Singapore 19./3. kl.
6.15 lokal tid
3 timer senere flyver vi til Bali, hvor vi
ankommer kl. 12.15 lokal tid.
Her vil vi blive hentet og kørt direkte til
Green Field Hotel, Ubud.
På dette hyggelige hotel skal vi tilbringe 5
nætter med udsigt over rismarker.
Herfra kan der f. eks. arrangerets ture
(ikke inkluderet) til Bedugul og Lovina.
Men ellers er der mange spændende ting at
opleve i gåafstand fra hotellet
bl.a. Abeskoven.
Daglig evaluering af billeder!
24./3. bliver vi
transporteret
østpå til Coral
View Villas,
et hotel med
udsigt over Lombokstrædet ved foden af vulkanen Gunung
Agung.
Her bliver vi i 4 nætter.
Hvorefter vi bliver transporteret til Sanur
Beach. Her er vi de sidste 3 nætter.

Green Field Hotel & Bungalow er centralt beliggende i udkantan af Ubud Centrum i gåafstand
fra Gallerier, Abeskoven, fantastiske scenerier,
rismarker og restauranter.
Flere af værelserne ligger med udsigt til rismarker eller abeskov.
Her kan man bestille undervisning i madlavning, Balidans, Balinesisk malekunst m.m.
Coral Views Villas ligger ved byen Amed i
naturskønne områder nær strand og koralrev.
Bungalowerne har Garden View, og Hotellet ligger helt ned til strand med farverige fiskerbåde.
Mulighed for at snorkle.
På Hotel La Taverna,Sanur Beach, bundfældes
alle oplevelserne. Her kan du besøge værksteder, tage på ture eller bare slappe af på den
pragtfulde strand.
Inge Hornung har gennem mange år
undervist både privat og i samarbejde
med FOF, og har haft flere billeder på
censurerede udstillinger.
Vi har bl. a. arrangeret malerejser til
Kreta, Santorini, Azorerne, Korsika.
Guadeloupe, Lesbos, Samos, Skopelos,
Bali
Nogle billeder herfra kan ses på
www.ingehornung.dk
info@ingehornung.dk
Mobil: 20 84 60 68

Inge Hornung 20 84 60 68, info@ingehornung.dk
Der tages forbehold for ændringer i dette program.

