
Johanna Oras Akatemian maalauskurssi   
“Guassimaalausta Monna Lisan maisemassa” 

Emilia-Romagna - Marche - Toscana 

Ajankohta: 4 –9 lokakuuta 2019  Kesto: 6 pv,  5 yötä 

“Mystinen Montefeltro”   

Päivä  2: la 

Renesanssiajan Pennabilli  ja maisemamaalausta 

Näköalapaikalla on mahdollisuus soittaa Dalai Laman 

lahjoittamia rauhan kelloja. Vapaa lounas. Iltapäivällä 

maisemamaalausta hotellin 360:n asteen panoraama-terassilla. 

Keskiaikaista tunnelmaa huokuvassa Pennabillissä asuu piispa, ja 

sen nunnaluostari on edelleen toiminnassa. Italian kielen 

puhekurssi halukkaille, kesto 1,5 tuntia.  

Illallinen traditionaalisessa pizzeriassa. Mahdollisuus opetella 

pizzan tekoa. 

Päivä 1: pe 

Majoitus ja illallinen 

Bussikuljetus kentältä ja majoitus Pennabillin etruskiaikaisen kylän 4 tähden 

hotelliin. Tervetuliaisaperitiivi hotellin kauniilla panoraamaterassilla. 

Illallinen Michelin-tähtiravintolassa monine ruokalajeine-ja viineineen n. 200 m 

hotellilta.  

Päivä  3: su  Toscana ja Emilia-Romagna. Maalausta 

historiallisessa kirkonkylässä luonnonmaisemassa.  

Vieraillaan Bascion historiallisessa kylässä, jossa myös Dante 

Alighieri pysähtyi matkallaan San Leoon ja Adrianmeren rannalle 

ja kirjoitti Jumalaista näytelmää.  Käymme Toscanan San Giannin 

pienessä kirkonkylässä  jossa on Giotton 1200-luvun 

alttaripuuristi. Maalausta. Catering-lounas viineineen 

hurmaavassa Toscanan tyylin kivitalon puutarhassa ja 

pastantekokurssi halukkaille. Vapaata aikaa maalata ja oleilla 

italialais-suomalaisen perheen kotipiirissä.  

Maalausta ravintola CàBarbonin kotiruokaravintolan  

panoraamapuutarhassa luonnonpuistossa jossa runsas ja 

laadukas illallinen hintaan 25 eur (viinit kuuluvat hintaan). 

Luomu-ja lähiruokaa. Auringonlasku ”kuun Alpeille” on 

unohtumaton kokemus. Bussikuljetus hotellille.  

Pennabillissä teitä vastaanottamassa on  

taiteilija ja kurssinvetäjä Johanna Oras. 
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Päivä 5 : ti 

St.Agata Feltrian linnakylä, teatteri Mariani ja maalausta 

Aamiainen, jonka jälkeen lähtö bussilla Sant’Agata Feltrian 

linnakylään joka on kuuluisa tryffeleistään. Tutustuminen yhteen 

Euroopan vanhimmista puurakenteisista teattereista, Teatro 

Marianiin. Maalausta ja hotellin järjestämä kevyt piknik-lounas 

luonnon keskellä renessanssiajan parvekkeilla. Täällä muun 

muassa Piero della Francesca maalasi taustamaisemansa noin 

500 vuotta sitten.  Iltapäivällä vierailu Marchen pieneen 

Frontinon kuntaan ja jäähyväisillallinen kauniissa 

kukkulamaisemassa ex-munkkiluostarissa .  Mahdollisuus 

maalata luostarin puutarhassa. Paluu hotellille illalla.  

Päivä 4 : ma Adrianmeri ja viinitila –kokopäiväretki 

Lähtö Rivieran rannikon tuntumaan historialliselle viinitilalle. 

Tilaan tutustuminen ja viinimaistajaiset.  Tilan tuotteita voi ostaa. 

Vapaa lounas ja tutustuminen Gradaran kylään jossa kuulemme 

haikean rakkaustarinan. Virkistämme jalkoja Adrianmeressä ja 

sen hienohiekkaisella rannalla. Mahdollisuus merelliseen 

maalaamiseen. 

Paluumatkalla ohitamme historiallisen San Leon (entinen Italian 

pääkaupuki), jonka ainutlaatuisen kukkulan oletetaan 

muodostuneen 20 miljoonaa vuotta sitten.Nautitaan Maiolo-

kylän vuoren ja linnoituksen upeista näkymistä. Ilta vapaata aikaa 

esim. maalata Pennabillin vanhan keskustan kujilla. 

Päivä 6: ke  Paluu lentokentälle 

Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle, aikaa 

pysähtyä matkalla nauttimaan cappuccino. 
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 Hintaan* 890 eur/hlö sisältyy : 

 Majoitus 4 tähden hotellissa Pennabillin rauhallisessa keskustassa kahden hengen huoneessa “Il Duca del 

Montefeltro” 6 yötä  (valmistumisvuosi 2012)   www.hotelducamontefeltro.it   

 Lentokenttä-transferit (hinta laskettu Bolognasta) ja kaikki ohjelman mukaiset bussikuljetukset sekä 

retket bussikuljetuksineen 

 Johanna Oras maalauksen opettajana ohjelman mukaisesti 

 suomalainen paikallisopas  

 majoitus kahden hengen huoneessa 4 tähden hotellissa runsaine aamiaisineen,  wi-fi, tallelokero, 

aurinkoterassin käyttö (yhden hengen huone lisämaksusta +25 eur/yö) 

 Buffet-aamiaiset, ohjelman mukaiset ateriat (2 x lounas, 3 x illallinen jälkiruokineen,  viini ja vesi kuuluvat 

hintaan) 

 tervetuliaisaperitiivi, viininmaistajaiset pikkusyötävineen 

 Italian kielen puhekurssi (kesto n.1 tunti), Pizzan/pastantekokurssi 

 teatteri ”Teatro Mariani” sisäänpääsy   

Extra:  Gradaran linnan sisäänpääsy (n. 6 eur), hotellin sisäsauna/SPA -osaston käyttö.  Hintaan ei kuulu lennot 

joita voi katsoa esim. Finnairin sivuilta, suorat lennot Helsinki-Bologna-Helsinki ; hinta alk. 220 eur 

Yhteydenotot 15.6 mennessä sekä info ja kysymykset :  Virpi Virta :  virta@mediabuster.com/ FB 

Video seudusta: www.altevalli.it   *matka toteutuu jos min. 11 henkilöä. Max ryhmäkoko 20 henk.   

       Benvenuto!   


