
Samulin Heimosen maalauskurssi Toscanassa 20.-27.5.2023 

 
Tämä kurssi on meidän 10. maalauskurssi ja juhlavuoden kunniaksi suuntaamme Castiglion 

Fiorentinon kylään Le Santuccen perhehotelliin, jossa Samuli Heimosen ensimmäinen Italian 

maalauskurssi järjestettiin vuonna 2013. Paikka on jäänyt sydämiimme, joten halusimme juhlistaa 

10. kurssia näissä samoissa lumoavan kauniissa maisemissa. Maalausviikko on taas täynnä 

mielenkiintoisia retkiä renessanssin Firenzeen, keski-Italian kulinaariseen keskukseen Bolognaan, 

pittoreskiin Cortonaan - unohtamatta vierailla paikallisella viinitilalla. Kurssilla tärkeässä roolissa on 

italialainen ruoka, jota nautimme aina runsaasti, pitkään ja hartaasti. Meillä on kasvismenu, sisältäen 

juustoa, kalaa ja kananmunaa. 
 

 

 

OHJELMA:  
 

LA 20.5. MATKAPÄIVÄ 

Klo 9  Saapuminen Bologniaan. Mari vastassa lentokentällä. Jatkamme bussilla kohti Firenzeä, 

johon pysähdymme yhteiselle lounaalle sekä visiitille taiteen mekkaan Uffizin Galleriaan.   

klo 17 matka jatkuu kohti Castiglion Fiorentinon kylää, joka on meidän kohteemme Toscanassa. 

Majoitumme kylän muurissa kiinni olevaan ihanaan perhehotelliin.                 

klo 19 Tervetulomaljat ja illallinen. 

 

    

 



SU 21.5. MAALAUSTA 
klo 8-10 aamiainen omaan tahtiin         Klo 10 Samulin tervehdys+ kurssin 

pohjustus. Yhteinen kävelykierros lähiympäristössä, jonka jälkeen omaa aikaa. Lounas 

omatoimisesti. Iltapäivällä maalausta. Yhteinen illallinen. 

MA 22.5. MAALAUSTA 
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen maalausta. Lounas. Iltapäivällä maalausta.   

Klo 17-19 Samuli esittelee omia töitään, Illallinen vapaa. 

 

 

TI 23.5. VIINIRETKI CORTONAAN  
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen lähdemme bussilla Cortonan etruskikaupunkiin. Omaa aikaa 2 tuntia 

käydä kahvilla ja tehdä ostoksia ihastuttavissa pienissä käsityöläisputiikeissa. Lounaaksi ajelemme 

läheiselle viinitilalle. Iltapäivällä maalausta. Illallinen vapaa. 

 

 

KE 24.5. MAALAUSTA 
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen maalausta. Lounas. Iltapäivällä maalausta.   
Klo 17-18 yhteinen katselmus Illallinen vapaa. 

 

 

TO 25.5. MAALAUSTA /VAPAAPÄIVÄ 
aamiainen omaan tahtiin. Jokainen voi suunnitella päivän ohjelman miten haluaa. Castiglion 

Fiorentinosta voi lähteä junalla esim. Arezzoon tai Orvietoon. (Mari ottaa selvää aikatauluista) 

Mahdollista jäädä myös hotellille maalaamaan. Illalla laukkujen pakkausta ja yhteinen illallinen. 

 
 

PE 26.5.  BOLOGNA 
klo 8 aamiainen klo 9:30 lähdemme bussilla kohti Bolognaa. Pysähdymme matkalla Outlet 

Barberinossa, jossa on mahdollista ostaa edulliseen hintaan vaatteita, kenkiä ja laukkuja.      

Klo 15 majoittuminen Bolognan keskustaan - ilta vapaa        

Klo 19:30 Yhteinen jäähyväisillallinen Bolognassa 

LA 27.5. PALUU          

Klo 7 taksikyyti hotellilta kohti lentokenttää (HUOM: ei aamiaista) 
Klo 9:40 Finnairin kone lähtee Helsinkiin.  
 

-RYHMÄLENNON hoitaa Matka-Miettinen, Lappeenranta 
lennon tiedot alustavasti: 
 

 

 

 

 

KURSSIN HINTA: 1695 EUR / hlö ( + lennot 398 EUR hlö) 

 

https://toscanantuuli.com/varausehdot  
 

FINNAIR / hinta 398,00 EUR  

20.5. Helsinki 7:00 - Bologna 9:00 

27.5. Bologna 9:40 - Helsinki 13:40 

- matkatavarat 1x23 kg + 8 kg 

 

 

https://toscanantuuli.com/varausehdot


SISÄLTÄÄ: 
-7 vrk:n majoituksen jaetuissa huoneistoissa (Residenze Le Santucce, Castiglion Fiorentino: https://www.santucce.com/  

HUOM: Residence Le Santuccessa ei ole olemassa perinteisiä hotellihuoneita kuin muutama vaan. Majoitumme  

ensisijaisesti tilavissa huoneistoissa joihin mahtuu 3-4 hlöä/huoneisto. Voit ilmoittaa toiveesi huoneistokavereiksi. 

+ BOUTIQUE HOTEL RE ENZO**** ,Bologna. (huom: Bolognan hotelliin on mahdollista varata 1 hh huone 

lisämaksusta 55 eur. 

-turistiverot majoituksissa 

-italialainen aamiainen Le Santuccessa. Bologniassa ei aamiaista. 
-8 ateriaa(lounas tai illallinen ohjelman mukaisesti) ruokajuomineen (viini ja vesi) 
-edestakaiset bussikuljetukset kentältä, Firenzen ja Cortonan retket ja viininmaistelun ( 3 viiniä) 

-PÄÄSYLIPUT: Uffizin Galleria 
-Samuli Heimosen ohjaamaa maalauskurssia yht. 30 h/viikko  

-suomalaisen matkanjohtajan palvelut kohteessa 
-puinen maalausalusta käytettävissä kohteessa. 

 

EI SISÄLLÄ: 
-lennot ja matkavakuutukset 
-1 hh huonelisä 55 eur Bolognassa.  
-muut kuin ohjelmassa mainitut ruokailut  
-maalaustarvikkeet  
 

PIDÄTÄMME OIKEUDEN PIENIIN MUUTOKSIIN. 

Mari Mattila: + 358 45 8889606 info@toscanantuuli.com  
Samuli Heimonen:    + 358 40 5001909   samuli.heimonen@gmail.com  
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