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21. februar-6. marts 2016
arrangeret af billedkunstner

Inge Hornung
og

Vietnam, Hanoi - Ha Long Bay cruise - Hoi Ann - Hue

Om at Rejse og Male i Vietnam

Malerejse/rundrejse 21. februar-6. marts, arrangeret af billedkunstner Inge Hornung/Bravo Tours
I samarbejde med billedkunstner Inge Hornung

Program

har BRAVO TOURS endnu engang sammensat en

Programmet er baseret på, at alle maler efter eget valgt motiv. Vi til-

Inge Hornung har

rundtur og program, hvor vi sætter fokus på en

stræber at afholde evaluerng sidst på eftermiddagen. Her taler man om

gennem mange år

ferie fyldt med kunst, kreativitet og spændende

dagens frembringelser af billeder, og vi giver hinanden konstruktiv kritik.

undervist både privat

oplevelser. I BRAVO TOURS Vietnam opleves

Turen er for øvede. Hvis du er begynder, skal Inge vide dette, således at

og i samarbejde med

fantastiske Hanoi, vanddukketeater, cyklo tour i

du evt. har mulighed for, inden afrejse, at deltage i et af Inges FOF kurser.

FOF, og har haft flere

Hanoi, Ha Long Bay i privat junke, UNESCO byen

BRAVO TOURS har arrangeret sightseeing på rundturen.

billeder på censurerede

Hoi An, Hue og ikke mindst malekunst.

Dag 1, mandag 22/02/2016, Hanoi

udstillinger.

Vi får inspiration til at skildre vores oplevelser

Velkommen til Hanoi. Om eftermiddagen tager vi en cyclo tour i det gamle kvarter

I de sidste 15 år har

ved hjælp af farver og pensel evt. krydret med

og rundt om søen. Velkomstmiddag (ikke inkl.)

Inge været underviser

pastelkridt.

Dag 2, tirsdag 23/02/2016

og gruppeleder på

Vi tilstræber at mødes til evaluering af billeder

Rundtur i Hanoi med engelsk talende guide. Om aftenen oplever vi det traditionelle

adskillige rejser.

hver eftermiddag eller aften.

Water Puppet Show.

Inge har bl.a. haft sær-

Der vil være en assisterende gruppeleder, som kan

Dag 3, onsdag 24/02/2016

deles vellykkede rejser

træde til i nødstilfælde.

Maledag på egen hånd.

til Bali, Guadeloupe,

Vietnam 21.februar-6.marts 2016

Dag 4, torsdag 25/02/2016

Azorerne, Santorini,

Vi forlader Hanoi til Ha Long Bay, går om bord på en junke lavet i træ. Vi oplever

Samos, Lesbos, Skope-

3 nætter på Hanoi la Siesta Hotel***/*

de fantastiske limstens formationer og flydende byer. Der er helpension på båden.

los, Kreta, Korsika, Mal-

2 nætter i Ha Long Bay, Private junk med eget bad og toilet

Dag 5, fredag 26/02/2016

lorca, Cuba, Sri Lanka

6 nætter i Hoi An, Vinh Hung Resort***/*

Vi går over i små dagsbåde, husk skitseblok, og sejler gennem meget maleriske

og Dansk Vestindien.

2 nætter i Hue, Imperial Hotel****

landskaber.

Se mere på

Dag 6, lørdag 27/02/2016

www.ingehornung.dk

Pris pr. person i delt dobbeltværelse, ved bestilling inden 1. august 2015

fra

kr. 17.495,-

Efter morgenmad på båden, kører vi til Hanoi lufthavn. Her flyver vi med Vietnam

Derefter må påregnes en mindre prisstigning.
Tillæg for eneværelse på alle hoteller					

fra

Der bliver kun mulighed for få eneværelser på junken, og det er efter ”først til mølle”.

Prisen inkluderer:
•

Thai Airways via Bangkok til Hanoi. Fuld forplejning ombord

•

Vietnam Airlines fra Hanoi til Danang (Hoi An)

•

Alle transfers med nævnte sightseeing

•

Ophold på nævnte hoteller inkl. morgenmad

•

Lokal engelsktalende rejseleder

•

Helpension på junken i Ha Long Bay

Prisen inkluderer ikke:
•

Materialer

•

Drikkevarer og øvrige måltider

•

Drikkepenge

•

Tilslutning fra dansk indenrigslufthavn

•

Alle rejseforsikringer og afbestillingsforsikring

•

Der forlanges ikke visum ved ophold under 15 dage

kr.

3.595,-

Airlines til Danang og kører videre til Hoi An.
Dag 7, søndag 28/02/2016

Der tages forbehold

Maledag i Hoi An. Mulighed for cykeltur eller en guidet rundtur i UNESCO byen Hoi

for ændringer i dette

An (ikke inkl. pris 35 US Dollars).

program.

Dag 7-10
BRAVO TOURS almin-

Maledage i Hoi An.
Dag 11, torsdag 03/03/2016

delige betingelser for

Vi kører til Hue via det flotte Hai Van Pass og nyder de smukke panorama udsigter.

pakkerejser gælder.

Vi passerer Lang Co på vejen og ankommer sidst på formiddagen. Resten af dagen
til egen disposition.
Dag 12, fredag 04/03/2016
Mulighed for cykeltur, kør gennem de snoede stier langs Parafume Floden, besøg Thien Mu Pagoda. Tag derefter båden og
besøg Minh Mang Mausoleum. Nyd Hue resten af dagen.
Dag 13, lørdag 05/03/2016
Vi flyver hjem sidst på dagen efter en forhåbentlig uforglemmelig tur.

Der tages forbehold for ændringer i dette program. Teknisk arrangør BRAVO TOURS

Inge Hornung, +45 2084 6068

Turen gennemføres med minimum 10 deltagere

info@ingehornung.dk, www.ingehornung.dk eller www.malerejser.eu

7010 1077
BRAVO TOURS, Dalgas Plads 16, 7400 Herning

