Schildervakantie Hongarije
Intuïtief Schilderen Beeldhouwen Mozaïeken
Je houdt van een actieve vakantie, avontuur en lekker eten.
Atelier met groot terras in authentieke wagenschuur.
Binnen en buiten, in atelier en natuur, tijd voor jouw proces.

Het Balaton schilderen

Schiereiland Tihany

In het bos schilderen

Privé zwembad

Helemaal verzorgd, het enige wat je mee mag nemen is “lef”.
We schilderen ook in de natuur, het bos of aan het Balaton
meer. Voor jou is deze vakantie geschikt omdat: je wil graag
schilderen maar loopt vast, je wil je laten inspireren. Je hebt
het nog nooit gedaan en wil het graag doen. Plezier hebben in
het creëren, voor jezelf in een groepje. Technieken worden je
aangereikt wanneer je dat nodig hebt. Alvorens we starten,
mag je meedoen met een kleine meditatie voor ontspanning en
om het hoofd “leeg” te maken. De aandacht ligt op je
ademhaling. Tijdens het schilderen, hebben we tussendoor
besprekingen van de werken, verrast door de resultaten, ga je
geïnspireerd verder.
Omstreeks half één staat er een heerlijke lunch voor ons klaar.
Na het genieten van het lekkers heb je tijd voor jezelf. Doen
waar je zin in hebt zoals bijvoorbeeld; nog even doorgaan
waarmee je bezig was, hangmatheren, op een zonnebed bij het
zwembad relaxen, wandelen, lezen. Kortom niks moet.
Vanaf vijf uur is de bar geopend voor een lekker koud drankje.
In de mini-bar op je kamer kun je ook altijd een koud drankje
pakken om bv. bij het zwembad te gebruiken. Rond zes uur
verzamelen we weer voor het diner, vers, puur en gezellig.
Zoveel mogelijk geserveerd op het buiten terras met prachtig
uitzicht. Gezellig met de groep, een uitstapje voor ontspanning,
cultuur en het land te leren kennen.
Ben jij ook enthousiast? En wil je mee met deze unieke reis?
Volg deze link naar ons inschrijfformulier en meer informatie.
Tot ziens in Somogyacsa,
Annerie.
(eigenares, kunstenares)

Voor 2019 is de prijs nu

€645,-

Inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle overnachtingen o.b.v. 2-persoons kamer
Alle maaltijden thuis (ontbijt, lunch, diner)
Vervoer in Hongarije tijdens de vakantie
Transfers Budapest indien wij uw vliegticket boeken
Koffie, thee, mineraal water
Energie- en schoonmaakkosten
Gebruik zwembad van mei t/m september
Nederlands talige begeleiding
Dagelijkse schilderworkshops o.l.v. Annerie Mol
Acrylverf, kwasten, pastel, aquarel, schetspapier
Elke week een afsluitende expositie in Somogyacsa
Transport van uw werkstuk naar Nederland (indien
gewenst)

Exclusief:
Thermálbad Igal

•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgaven bij restaurantbezoek, uitstapje e.d.
Persoonlijke uitgaven
Drankjes in (mini-) bar e.d. (fris, bier, wijn e.d.)
Eenpersoons kamer (toeslag € 125,-)
Vliegticket (begroot op € 100,-)
Ruimbagage (begroot op € 40,-)
Boekingskosten € 20,Toeristenbelasting € 1,- p.p.p.d.
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