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Malerejse
Makedonien, Ohridsøen

Fra København via Wien
31.maj-9.juni 2017 eller
30.aug.-8.sept. 2017
Billedkunstner Inge Hornung
FOF Gentofte 3963 7010
fof@fof-gentofte.dk
www.fof-gentofte.dk

Teknisk arrangør: Alk Rejser

Makedonien

,

10 dage malerejse med billedkunstner Inge Hornung
31.maj-9.juni 2017, Ohridsøen, Hotel Granit

Billedkunstner Inge Hornung og FOF Gentofte gentager succesen med Inge Hornungs maleprogrammer. Denne gang det
spændende Makedonien i samarbejde med Alk Rejser, hvor
Inge sammen med deltagerne vil fokuserer på kreative udfoldelser med pensel, kridt og akvarelfarver.
Makedonien er et autentisk rejsemål, da det endnu ikke er
overrendt af turister. Det er et smukt og frodigt land med bjerge, bakker og mange søer. En rejse, spækfyldt med oplevelser,
fra flora og fauna, til landets lange kulturarv.
Vi bor ved den smukke Ohridsø på Hotel Granit ****, der
ligger lige ned til søbredden, og i kort afstand fra byen Ohrid,
begge på UNESCOS´s verdensarvsliste. Ohrid er også kendt
som Balkans Jerusalem, på grund af de mange kirker. I gamle
dage var der 365 kirker i Ohrid - en for hver dag.
Turen indeholder ligeledes 4 frokoster og 3 ture med lokal
guide. Der kan tilkøbes halvpension og evt. søudsigt.
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, skal det aftales direkte med Inge, således du kan deltage i et af Inges FOF kurser.

(Pris pr. person i delt dobb.vær. m. morgenmad, 3 ture, 4 frokoster 			
fra kr. 7.895,Pris for eneværelse										fra kr. 9.095,Pris for søudsigt (meget få værelser)							
kr.
275,Tillæg for halvpension, dag 1-8 på Hotel Granit, med eftermiddags kaffe og kage
kr.
695,Mulighed for tilkøb af ”All Inclusive” på Hotel Granit, kr. 400,- ud over halvpensionen (anbefales)

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Fly Kastrup kl. 7.10 - Skopje t/r med Austrian Airlines
Snack og drikkevarer ombord på fly
Transfer Skopje lufthavn - hotel Granit, Ohrid t/r
9 x hotelovernatninger på hotel Granit ****
9 x morgenmad på hotel Granit
Lokal engelsktalende guide dag 1+2+4+6+9
Assistance fra lokal engelsktalende guide 24/7
3 ture
4 frokoster
1 afskeds middag uden drikkevarer i Ohid
Bidrag til Rejsegarantifond

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•
•

-

Materialer
Drikkevarer og måltider ud over de nævnte
Drikkepenge
Rejse- og afbestillingsforsikring
Udflugter ud over de inkluderede

FLY Austrian Airlines

Om at Rejse og Male i Makedonien

Hotel Granit****

smukke brobelagte og snævre gader.

DAG 9:

Frokost i Den Gamle By inklusiv.

Sidste dag - udstilling på hotellet.

DAG 3:

Afskedsmiddag i Ohrid by.

Fri dag / Selvstændig maledag.

DAG 10:

Hotel Granit sørger for at en af deres

Så er det tid til at tage hjem til Danmark.

terrasser står til rådighed til os.

Der bliver evt. lavet frokostposer, i til-

DAG 4:

fælde af, at der ikke er tid til morgenmad

Heldagsudflugt til Skt. Naum inkl. frokost

på hotellet. Tak for en dejlig tur:-)

og sejltur.

Hotelafgang: Kl. 07.00 Kørsel fra hotel

DAG 1:

Vi starter dagens første oplevelse med at

Granit, Ohrid til Skopje lufthavn.

København - Skopje, Makedonien -

køre til museet “Bay of the Bones” der er

Flyafgang: Kl. 12.45 Kort mellemlanding

Ohrid.

beliggende langs den

i Wien.

Vi flyver fra Københavns lufthavn kl.

sydligere del af Ohridsøen. Museet er

Ankomst: Kl. 16:55 København lufthavn.

07:10. Der er en kort mellemlanding i

en rekonstruktion af den forhistoriske

Wien, Østrig på ca. 1 time. Vi lander i

bebyggelse opført på

Inge Hornung har gennem mange

Skopje lufthavn kl. 11:45.

træpæle i vandet (1200-700 f.Kr.). Efter

år undervist både privat og i sam-

Fra Skopje lufthavn kører vi direkte til

frokost tager vi på en lille sejltur på den

arbejde med FOF, og har haft flere

vingården Kamnik hvor vi starter med

idylliske sø.

billeder på censurerede udstillinger.

en 4-retters frokost. Drikkevarer er ikke

DAG 5:

I de sidste 10 år har Inge været

inkl.

Fri dag / Selvstændig maledag.

underviser og gruppeleder på adskil-

Senest kl. 15 tid kører vi videre mod

Tag evt. på vandretur i Nationalparken

lige rejser.

Ohrid. Køreturen varer ca. 2½-3 timer

Galichica.

Inge har bl.a. haft særdeles vel-

inkl. en kort pause.

DAG 6:

lykkede rejser til Bali, Guadeloupe,

Forventet ankomst på hotel Granit i

Heldagsudflugt til Vevchani og Radozda

Azorerne, Santorini, Samos, Lesbos,

Ohrid er kl. 18.

med landsbybesøg og hulekirke.

Skopelos, Kreta, Korsika, Mallorca,

DAG 2:

I dag går turen til den anden side af

Cuba, Sri Lanka, Madeira, Vietnam

Ohrid byrundtur (City of UNESCO).

Ohridsøen. Begge landsbyer oser af

Se mere på www.ingehornung.dk

Efter morgenmaden bliver vi kørt til

charme og man får lyst til at sætte

eller www.malerejser.eu

Ohrid centrum. Køreturen varer under

sig ned, hive farver og pensel frem og

15 minutter. I Ohrid tager vi på byrund-

begynde at male. Derfor, glem ikke dit

tur til fods i den gamle bydel med de

malergrej.

Ohridsøen

Bedste beliggenhed i dragende natur. Beliggende direkte ved strand
og med nationalparken Galichica i
baghaven.
Kun 10 min. til byen Ohrid.

Program

DAG 7:

Vi maler alle dage, og turen vil
blive gennemført med minimum
14 deltagere.

Fri dag / Selvstændig maledag.
DAG 8:
Fri dag / Tilmelding til dagsudflugt - Bitola og den antikke by Heraklea. Pris ca.

31.05. - 09.06. eller 30.08-8.09 2017

UD 31.MAJ KBH-VIE 07:10-09:00 | 31.MAJ VIE-SKP 10:15-11:45
HJEM 09.JUN SKP-VIE 12:45-14:25 | 09.JUN VIE-KBH 15:15-16:55

Der tages forbehold for ændringer i dette program

Der tages forbehold for
ændringer i dette program.

kr. 350,- pr. person.
Skal bestilles 1 måned før afrejse.

Inge Hornung, +45 2084 6068
info@ingehornung.dk, www.ingehornung.dk / www.fof-gentofte.dk

FOF-Gentofte 3963 7010

