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Kroatien, Brela malerejse/workshop for øvede,

Om at Rejse og Male i Kroatien, Brela

med billedkunstner Inge Hornung 10.-17. september 2016
Billedkunstner Inge Hornung og SPIES gentager succeen
med Inge Hornungs maleprogrammer, og ikke mindst kreative udfoldelser.
I det spændende og smukke Kroatien får vi denne gang
en ferie fyldt med oplevelser som: Adriaterhavnkysten,
spektakulære landskaber og ikke mindst stemningen med
de mange farver.
Vi får inspiration til at skildre vores oplevelser ved hjælp af
farver, pensel, evt. krydret med pastelkridt.
Vi bor meget smukt ved kysten på Hotel Bluesun Soline****.
Der vil være forslag til et par ture i løbet af ugen (ikke
inklusiv). I Brela er husene omgivet af pinjetræer, der vokser op ad skråningerne mod Biokovo-bjergene. Vender du
blikket mod Adriaterhavet, ser du azurblåt vand og øer som
Hvar og Brac i den dalmatiske skærgård. Brelas lille centrum ligger lige ud til havet, og strandpromenaden indbyder
til kilometerlange spadsereture i træernes skygge.
Om muligt samles vi hver eftermiddag til gennemgang og
konstruktiv kritik af dagens frembringelser. Inden afrejsen
prøver Inge at samle deltagerne, og der vil her være forslag
til materialer og forberedelse.
Der vil ikke være traditionel gennemgang og undervisning.
Turen er for øvede i akvarel. Hvis man er begynder, kan du
deltage i et af Inges FOF kurser.

Pris pr. person i delt dobb.vær. på Bluesun Soline m. morgenmad
Pris eneværelse m. morgenmad på Bluesun Soline					

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Fly Kastrup - Split t/r
Mad om bord på flyet
Transfer lufthavn-hotel t/r
Ophold m. morgenmad på Bluesun Soline****
Dansk Gruppeleder
Olietillæg
Bidrag til Rejsegarantifond

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•

Rejseforsikring og afbestillingsforsikring
Udflugter ud over de inkluderede
Drikkevarer og måltider ud over de nævnte
Drikkepenge

Der tages forbehold for ændringer i dette program

Hotel Bluesun Soline****
www.spies.dk/kroatien/brela/
bluesun-soline

fra kr. 5.847,fra kr. 6.597,-

Bluesun Soline er et stort og flot
hotel, der ligger i grønne omgivelser
på en skråning ud til havet. Her kan
du nyde den smukke udsigt over
havet og bjergene. Neden for hotellet løber den hyggelige og populære
strandpromenade, som du kan gå
langs med for at komme til havnen
i Brela.
Her er et flot udgangspunkt for oplevelsesrige male- og vandreture.
Der bliver planlagt velkomstmiddag
(ikke Inklusiv) samt forslag til 2
ture (ikke inklusiv)
F. eks.en afslappende bådtur til øerne Hvar og Brac. Bybesøg, maling
og herlig badning. Frokost ombord.
(ikke inklusiv)
Og/eller Omis og Cetinafloden
En spændende dag i den gamle pirathøjborg Omis med tur på floden
og traditionel frokost. (ikke inklusiv)

Program
10. september flyver vi med Malmø
Aviation fra København til Split.
Der vil blive arrangeret velkomstmiddag (ikke inklusiv.)
11. september. Vi finder os tilrette
i de smukke omgivelser og frembringer forhåbentlig en fantastisk akvarel
Som vi ser på om aftenen.
12. september. En af de 2 ture,
hvor der er rig lejlighed til små skitser.

med FOF, og har haft flere billeder på
censurerede udstillinger.
ser og gruppeleder på adskillige rejser.
Inge har bl.a. haft særdeles vellykkede
rejser til Bali, Guadeloupe, Azorerne,
Santorini, Samos, Lesbos, Skopelos,

13. september. Vi maler og hygger
os i området.

Kreta, Korsika, Mallorca, Cuba, Sri Lanka,
Vietnam og Madeira.
Se mere på www.ingehornung.dk eller

14. september. Igen forslag til tur.
Husk papir og farver.
15. september. Prøv selv at male i
små grupper. Evt. med lidt picknic i
bjergene.
16. september. Gør jeres billeder
færdige.
Evt. udstilling om eftermiddagen.
Afskedsmiddag om muligt (ikke inklusiv)

Der tages forbehold for
ændringer i dette program.

17. september
Vi flyver hjem om eftermiddagen.

info@ingehornung.dk, www.ingehornung.dk

undervist både privat og i samarbejde

I de sidste 10 år har Inge været undervi-

Turen er for øvede i akvarel.
Hvis man er begynder, skal du
henvende dig til Inge, for eventuelt at tage et FOF kursus hos
Inge inden afrejse.

Inge Hornung, +45 2084 6068

Inge Hornung har gennem mange år

www.malerejser.eu

