
T O S C A N A   9  –  1 6  oktober                    2 0 1 8

Akvarellkurs i 
Toscana

Drömmen om Toscana
En varsamt renoverad liten vingård, mit i CCiantidistriktet i  talien i utsikt över kullar ocC dalar. 
Med sin generösa atmosfär andas Ancora del CCiant drömmen om Toscana. En fantastsk plats 
för akvarellkurs!
En viktg del av upplevelsen är at njuta av den toskanska maten. Säsongens råvaror, tllagade med 
omsorg. OcC naturligtvis fnns Cusets eget vin för den som så önskar.

Akvarellkurs med Monica Månsson

Tema: Toscanas färger och former
Vi startar dagarna med demonstratoner ocC övningar. 
Efter luncC kan du mer frit bestämma var du vill måla 
innan återsamlingen under sen eftermiddag. 

Motven fnns runt omkring ossr Husen som skiftar i olika 
jordfärger, säsongens växter ocC frukter, krukor av 
terrakota, detaljer ocC vyer. Jag fnns Cär för den som 
önskar Candledning under dagen.

Någon dag gör vi et besök i Monteforalle för at med 
papper ocC penna fånga den lilla medeltda staden. 

Vår ateljé är utvändigt et gammalt stenCus, men inne är 
alltng nyt. Genom det stora fönstret Car du utsikt över 
dalen med sina vini ocC olivodlingar. En dag ledig för eget 
måleri eller utärd.

Både nya ocC erfarna akvarellmålare är välkomna.
Vi samlas tll middagen på tsdag kväll ocC avslutar med 
frukost på tsdagen en vecka senare. 

Resa
Var ocC en ordnar sin egen resa. Flygbiljeter tll bra pris 
fnns tll Florens, Pisa ocC Bologna. 

Från fygplatsen i Florens tll Ancora del CCiant kan du ta 
dig på några olika sätr 
 Hyra bil, eventuellt samåkning för den som så vill. 
 Pendel tll Florens, buss tll Greve (där du blir mött.

Tisdag 9 - tsdag 16 oktober 2018

Kurs
onsdag 10 i måndag 15 oktober 
4 950 kr 

Mat och logi
tsdag 9 i tsdag 16 oktober
Logi m. Calvpension €625/ person i dubbelrum
Logi m. Halvpensionr €850 dubbelrum för eget bruk

Rummen Car Cög standard, egen duscC ocC toalet. 
Separata sängar kan fås i de festa rum. Städning varje dag. 

  logipriset ingår riklig frukost ocC Cärliga middagar med 
fera räter, samt en festmåltd sista kvällen. Deessutom 
ordnas enkel fka under dagen samt fruktat.
LuncCmat ordnar var ocC en själv. Deet fnns tllgång tll 
gästkök. Man kan annars välja at besöka en restaurang. 
Eventuellt kan luncCpaket ordnas.

Vi samlas tll middagen på tsdag kväll ocC avslutar med 
frukost på tsdagen en vecka senare.

Anmälan
Kontakta Monica Månsson 
Eipostr monica@monicam.se
Telefonr 0301i106 56 (0702 24 25 22t
Hemsidar www.monicam.se
Vid sjukdom återbetalas inbetald kursavgift, förutom 
anmälningsavgift, mot uppvisande av läkarintyg. Ancora del
CCiants regler gäller för avbokning av mat ocC logi.


