
Samulin Heimosen maalauskurssi aurinkoisessa Sorrentossa 2.-9.10.2022 
 

Tämänvuotinen maalauskurssimme tekee paluun ihanaan Sorrentoon.  Majoitumme parin kilometrin päässä Sorrenton 

sykkeestä, Hotelli Cristinassa. Sijainti on upeasti hieman kaupungin yläpuolella, joten maisematerassilta on hyvät 

näkymät merelle. Viime kerralla jäi näkemättä ja kokematta paljon, mm. Ravello ja Villa Rufolo. Sinne matkaammekin 

tällä kertaa risteilypaatilla. Matkalla näemme mereltä käsin myös upean Positanon. Viimeiseksi yöksi menemme 

Roomaan, jossa pääsemme tutustumaan Vatikaanin museoihin. Kuten aina ennenkin maistelemme runsaasti paikallisia 

herkkuja pitkän pöydän ääressä. Valtavan kysynnän vuoksi tämän kurssin ruokailut ovat kasvispitoisia. Juustot ja 

Välimeren kala kuuluvat toki listalle. 

 

SU 2.10. MATKAPÄIVÄ 
Klo 10:15  Saapuminen Roomaan. Mari vastassa lentokentällä. Matkalla Sorrentoon pysähdymme 

Casertassa yhteiselle lounaalle. Lounaan jälkeen visiitti Casertan kuninkaallisessa Palatsissa. Noin 

klo 17 jatkamme matkaa kohti Sorrentoa.           

Klo 19 Majoittuminen Hotel Cristinaan. Tervetulomaljat ja illallinen hotellilla   

  

MA 3.10. MAALAUSTA 
klo 8-10 aamiainen omaan tahtiin                       

Klo 10 Samulin tervehdys+ kurssin pohjustus. Yhteinen kävelykierros lähiympäristössä, jonka 

jälkeen omaa aikaa Sorrentossa ja omatoiminen lounas. Iltapäivällä maalausta. Klo 17-18 yhteinen 

katselmus ja Samulin pohjustus Ravello. Yhteinen illallinen hotellilla. 

TI  4.10. RISTEILY RAVELLOON 
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen lähdemme Sorrenton satamaan ja siitä risteilylle Välimerelle. 

Amalfista jatkamme bussilla kohti kapeita teitä kohti Ravelloa. Yhteisen lounaan jälkeen 

tutustumme upeaan Villa Rufoloon, jonka jälkeen omaa aikaa Ravellossa.     

Klo 18 lähdemme paluumatkalle bussilla. Yhteinen illallinen hotellilla 

 

KE 5.10. MAALAUSTA 
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen maalausta. Lounas hotellilla. Iltapäivällä maalausta.    

Klo 17-18 yhteinen katselmus,. Illallinen vapaa. 

 

 

TO 6.10. MAALAUSTA 
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen maalausta. Lounas hotellilla. Iltapäivällä maalausta.    
Klo 16-17 yhteinen katselmus Klo 18-19 Samuli esittelee omia töitään, Illallinen vapaa. 

PE 7.10. MAALAUSTA /VAPAAPÄIVÄ 



aamiainen omaan tahtiin. Mahdollisuus lähteä Marin kanssa ylimääräiselle retkelle Caprille tai 

jäädä maalaamaan tai tutustua omatoimisesti Sorrentoon. Illalla laukkujen pakkausta ja yhteinen 

illallinen hotellilla. 
 

LA 8.10. ROOMA 
klo 8 aamiainen, jonka jälkeen lähdemme bussilla kohti Roomaa. Pysähdymme matkalla 

moottoritien huoltoasemalla, josta voi ostaa lounasevästä. Majoittuminen hotelliin noin klo 13. 

Iltapäivällä tutustuminen Vatikaanin museoihin, jotka sijaitsevat aivan kävelymatkan päässä 

hotelliltamme. Klo 19:30 Yhteinen jäähyväisillallinen Roomassa. 

SU 9.10. PALUU          

Klo 7:30 aamiainen  
Klo 8:30 bussi lähtee lentokentälle. Klo 11:15 Finnairin kone lähtee Helsinkiin.  
 

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

 

 

KURSSIN HINTA: 1795,00 EUR / hlö ( + lennot 380 EUR hlö) 
 

SISÄLTÄÄ: 
-7 vrk:n majoituksen jaetussa 2 hh huoneessa (Hotel Cristina**** , Sorrento: 

https://hotelcristinasorrento.it/ + Hotel Conciliazione**** ,Rooma 

https://www.hotelconciliazione.it/en/). HUOM: ellei sinulla ole valmiiksi huonekaveria, 

valmistaudu maksamaan 1 hh huonelisä mikäli huonejako ei mene tasan.  

-italialainen aamiainen 
-9 ateriaa(lounas tai illallinen ohjelman mukaisesti) ruokajuomineen (viini tai olut, vesi) 
-edestakaiset bussikuljetukset kentältä, sekä Ravellon retken ja laivaristeilyn 

-hotelli Cristinan uima-allas käytössä 

-PÄÄSYLIPUT: Casertan Kuninkaallinen Palatsi, Villa Rufolo ja Vatikaanin museot 
-Samuli Heimosen ohjaamaa maalauskurssia yht. 36 h/viikko  

-suomalaisen matkanjohtajan palvelut kohteessa 
-puinen maalausalusta käytettävissä kohteessa. 
 

EI SISÄLLÄ: 
-lennot ja matkavakuutukset 
-Sorrenton turistivero 2 EUR/vrk(2020)+ Rooman turistivero 6 EUR/vrk(2022) 
-1 hh huonelisä 45 eur/vrk X 6 (Hotel Cristina) + 77 eur Hotel Conciliazione  **** (yht. 347 eur) 
-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 

info(at)samuliheimonen.com  

FINNAIR / hinta 380,00 EUR  

2.10. Helsinki 7:50 - Rooma 10:15 

9.10.. Rooma 11:15 - Helsinki 15:40 

- matkatavarat 1x23 kg + 8 kg 
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