
Matkailusivusto LONELY PLANET on 
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Best in Travel 2012 –listalla! Vuonna 

2015 Montenegron Jazin ranta 

valittiin Euroopan parhaaksi 

rannaksi! Vuonna 2016 KOTOR 
valittiin Top City -kohteeksi!
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"Kuvittele paikka, missä rannat ovat yhtä safiirisen upeita kuin Kroatiassa, vuoret jylhät kuin Sveitsissä, 

rotkot melkein yhtä syvät kuin Coloradossa, rakennukset yhtä elegantteja kuin Venetsiassa ja kaupungit 

yhtä vanhoja kuin Kreikassa.. sitten liitä tähän kaikkeen Välimeren ilmasto ja ahda tämä paikka kaksi-

kolmasosan kokoiseen Walesiin..alat saada kuvan Montenegrosta!" -Lonely Planet

Unohtumaton maalausmatka Montenegroon!

TILAUSMATKAT OY

Kauppakatu 55-57

70100 Kuopio

Montenegro on maa, joka on monilta vielä käymättä! Montenegro 
sijaitsee Balkanin niemimaalla, Adrianmeren rannalla. Montenegro, 
Crna Gora, tarkoittaa mustaa vuorta ja maan pinta-alasta onkin yli 
85% vuoristoa, niinpä sieltä löytyy kauniita maisemia. Keskilämpötila 
on syyskuussa 24-26 astetta ja merivesi on ihanan lämmin!

Tutustu kuvaukselliseen Montenegroon maalaamisen kautta! Nautitaan 
ulkona, lempeässä ilmastossa maalaamisesta ja kauniista historiallisista 
maisemista.  Käymme kirkoissa luonnostelemassa piirtäen, 
maalaamme meren äärellä, teemme maalausmatkan Perastin 
taitelijakylään.

Jokainen maalaa omista lähtökohdistaan, voit olla aloitteleva, tai jo 
pitkään harrastanut maalaamista. Fokuksena on vangita hetki - 
tunnelma maalaukseen sekä omaan mieleen, ja nauttia näkemisestä. 
Matkalla on mukana kuvataiteilija Elina Ruohonen.

Matkakohteena on Herceg Novin idyllinen kaupunki Adrianmeren 
rannalla. Mukana matkalla on suomenkielinen opas.



Herceg Novi, Montenegro 

14. - 21.09.2020

10 - 20

Hinta sis.
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Kohde:

Ajankohta:

Ryhmän koko:

MAALAUSMATKA MONTENEGROON 

Paikan päällä ohjattua maalausta n 4 -5h päivässä, aamiaisen jälkeen 
kokoonnumme n. klo 10.00, opettaja kertoo päivän ajatukset ja tavoitteet  ja 
jokainen saa maalata haluamassaan kohteessa vaikutelmaa, maisemaa, kylän 
arkkitehtuuria, kasvien yksityiskohtia tai vaan alueen tunnelmaa. Opettaja 
kiertää ja ohjaa maalaajia yksitellen. 

Aikaa jää myös rentoutumiseen ja nautiskeluun, mutta voit halutessasi 
työskennellä teosten parissa vaikka koko päivä.  Tutkimme yhdessä valoja, 
muotoja, pieniä yksityiskohtia ja isoa maisemaa. Voit maalata omia aiheitasi, 
tai annettuja teemoja.

Hotellilla on upeat puitteeet maalaamiseen! Sisätilasta on isot, avautuvat 
ikkunat suoraan merelle. Sinne voi myöst jättää maalaustarvikkeet yöksi. 
Työskentely tapahtuu öljyväreillä, sekä luonnosteluun piirustustarvikkeet, 
halutessasi voit maalata myös akryylimaaleilla. Jokainen kurssilainen tuo itse 
maalausvälineet mukanaan, mutta tärpätti saadaan paikan päältä (= ei voi 
kuljettaa lentokoneessa)

Tarkemman kurssikirjeen ja  ohjeet materiaaleista  saat opettajalta 
myöhemmin. 

Hinta ei sis.

Lentoaikataulu: 

Matkaehdot: ennakkomaksu 150€/hlö erääntyy muutaman päivän sisään varauksesta. Ennakkomaksua ei 
palauteta mikäli peruu matkan tämän jälkeen. Loppumaksu erääntyy viisi viikkoa ennen matkaa.

TILAUSMATKAT OY

Kauppakatu 55-57

70100 Kuopio

Hinta: 995/hlö

lennot Helsinki – Dubrovnik-Helsinki 
lentokenttäkuljetukset kohteessa 
majoitus Hotel Sun Resort 2hh 
puolihoito
maalauskurssin
maalauspäivä Perastissa 
suomenkielisen oppaan palvelut
käynti Dubrovnikin vanhassa kaupungissa

1hh -lisä +135€/hlö 
merinäköala +90€/hlö
deluxe -huone +200€/hlö

toimistokulut 15€/varaus

Helsinki - Dubrovnik 08:30 - 10:40 
Dubrovnik - Helsinki 11:20 - 15:25

TEE VARAUS: 
paivi.bigovic@tilausmatkat.info
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