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Madeira malerejse med billedkunstner Inge Hornung 9.-16. maj 2016

Om at Rejse og Male på Madeira

Ponta do Sol, Hotel Estalagem eller Hotel de Vila

Billedkunstner Inge Hornung og FOF Gentofte gentager succeen med Inge Hornungs maleprogrammer, og ikke mindst
kreative udfoldelser.
På det smukke Madeira får vi denne gang en ferie fyldt
med spændende oplevelser som: Det frådende Atlanterhav,
levadavandringer, Nonnernes Dal, spektakulære landskaber
og ikke mindst floraen med de mange farver og et studie i
grønt.
Vi får inspiration til at skildre vores oplevelser ved hjælp af
farver, pensel, evt. krydret med pastelkridt.
Vi bor meget smukt i Ponta do Sol oppe i klipperne på
Estalagem****, et af Madeiras bedste hoteller, samt på
søsterhotellet, Hotel de Vila***.
På Hotel de Vila kan man benytte alle fasciliteter på Estalagem, kun få minutter op ad en stejl bakke eller med
elevator. Hotellerne har shuttlebus til Funchal.
Om muligt samles vi hver eftermiddag til gennemgang og
konstruktiv kritik af dagens frembringelser. Inge vil være
behjælpelig med valg af motiv og opgaver.
Inden afrejsen samler Inge Hornung deltagerne, og der vil
her være forslag til materialer og forberedelse.
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 Estalagem m. morgenmad og 1 tur
Pris for eneværelse på Estalagem								
Pris for eneværelse på Hotel de Vila							
Tillæg for halvpension (kan anbefales)							

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly Kastrup - Madeira t/r
Mad om bord på flyet
Transfer lufthavn-hotel t/r
Ophold m. morgenmad på Estalagem/Hotel da Vila
1 udflugt
Dansk rejseleder
Olietillæg
Bidrag til Rejsegarantifond

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•

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

Hotel Estalagem****

fra kr. 7.295,fra kr. 9.295,fra kr. 8.295,kr. 1.250,-

da Ponta do Sol
Bedste beliggenhed i dragende
natur.
Estalagem ligger helt vidunderligt
på klipperne med den smukkeste
udsigt over Atlanten. Den barske
natur med rå klipper blødes op af
de frodige, grønne, blomstrende
bakker og det glitrende Atlanterhav.
Estalagem er et meget velindrettet og charmerende hotel, hvor du
har mange aktivitetsmuligheder. Ud
over at nyde den betagende natur
fra hotellet, kan du være heldig at
se delfiner boltre sig i havet.
Her er et flot udgangspunkt for oplevelsesrige male- og vandreture.

Hotel da Vila

Søster hotel til Estalagem og beliggende ved foden af Estalagem ved
havnen.
Hotellet var tidligere et fængsel,
men har gennemgået en smagfuld
renovering. Værelserne er små,
derfor benytter vi dette hotel til
eneværelser. Man kan bruge alle facilliteter på Estalagem, og halvpensionem vil foregå på Estalagem. Der
er en bakke op til Estalagem. Men
der siges også at være en elevator.
Vi maler alle dage, og turen vil
blive gennemført med minimum
14 deltagere.

Program

09. maj
Afrejse fra København kl. 8 morgen.
Ankomst midt på dagen.
Velkomstmøde.
10. maj
Vi maler i de smukke omgivelser.
Du vælger selv dit motiv og slipper
fantasien løs. Kl. ca. 18 evaluering
af dagens arbejder. Her giver vi hinanden konstruktiv kritik.
11. maj
Dagtur til bl. a. Nonnernes Dal. Husk
skitsebøger, farver og godt humør.
Frokost på turen ikke inkl. Måske
evaluering.
12. maj
Alle maler selvstændigt. Hvis problemer, tager vi det op ved evaluering kl. ca.18
13. maj
Vi tager Shuttlebussen ind til
Funchal. Her går du selv rundt i små
grupper. Finder et sted at male,
spise frokost, hygge sig. ikke inkl.
Kl. ca. 18 evaluering.
14. maj
Tag maletasken med på Levadasti
Kl. ca.18 evaluering.
15. maj
Her gør I jeres billeder færdige.
Evt. udstilling af ugens værker.
Kl. 18-......? Afslutning.
16. maj
Hjemrejse til København.

Inge Hornung har gennem mange år
undervist både privat og i samarbejde
med FOF, og har haft flere billeder på
censurerede udstillinger.
I de sidste 10 år har Inge været underviser og gruppeleder på adskillige rejser.
Inge har bl.a. haft særdeles vellykkede
rejser til Bali, Guadeloupe, Azorerne,
Santorini, Samos, Lesbos, Skopelos, Kreta,
Korsika, Mallorca, Cuba og Sri Lanka.
Se mere på www.ingehornung.dk eller
www.malerejser.eu
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