
SAMULI HEIMOSEN MAALAUSMATKA TOSCANAAN 4.-11.5.2019 
 
Tänä vuonna lähdemme maalaamaan viinin, ruuan ja kulttuurin 

kehtoon, eteläiseen Toscanaan. Maalauksen lomassa tutustumme mm. 

viininviljelyyn ja Sienan taideaarteisiin. Majoitumme pienessä 

hotellissa Chianciano Termen kylpyläkaupungissa, jossa meillä on 

käytössä mahtava koko hotellin levyinen maisematerassi. 

Maalauspaikkoja ei siis tarvitse kaukaa lähteä etsimään. Hotelli 

sijaitsee kylän keskustan tuntumassa, joten kävellen pääsemme 

kauppaa, kahviloihin ja vaikkapa kylpylään. Mukaan kannattaakin 

pakata uikkarit, mikäli mielii rentoutuamaan maalauspäivän 

päätteeksi. Hotellilla ei ole omaa uima-allasta. 

Myös retkikohteet ovat lähellä, eikä bussissa istumista tule paljoa. 

Tänäkin vuonna opetuksesta vastaa maestro Samuli Heimonen. 

Nähdään siis Toscanassa😊 

 

 

OHJELMA 

 

LA 4.5.         MATKAPÄIVÄ  

lähtöselvitys omaan tahtiin. Finnairin lento lähtee klo 7:50. 

Perillä Roomassa klo 10:15 paikallista aikaa, Mari vastassa 

lentokentällä. Matkalla pysähdymme yhteiselle lounaalle. Klo 16 

majoittuminen Hotel Villa Gaiaan, Chianciano Termeen.  

klo 18 Tervetulomaljat, jonka jälkeen illallinen. 

 

SU 5.5.               MAALAUSTA  

klo 8-10 aamiainen Klo 10 Samulin tervehdys+ kurssin pohjustus. 

Yhteinen kävelykierros lähiympäristössä, Lounas lähiravintolassa. 

Iltapäivällä maalausta, yhteinen katselmus ja Samulin pohjustus 

Sienaan. Illallinen vapaa. 

 

MA 6.5.               SIENA 

klo 8 aamiainen, jonka jälkeen lähdemme Sienaan. Perillä kohteessa 

olemme noin klo 9:30. Kävelykierroksen aikana näemme tärkeimmät 

nähtävyydet kuten Paliosta tutun simpukanmuotoisen Campon aukion, 

kellotornin ja tuomiokirkon. Yhteisen lounaan jälkeen vapaata aikaa. 

Iltapäivällä paluu kumpuilevien Crete Senese kukkuloiden halki 

takaisin hotelliin. 

 

TI 7.5.               MAALAUSTA 

klo 8 aamiainen, jonka jälkeen maalausta. Lounas läheisessä 

trattoriassa. Iltapäivällä maalausta. Klo 16-17 yhteinen katselmus ,  

Klo 18-19 Samuli esittelee omia töitään. Illallinen vapaa. 

 

KE 8.5.              MAALAUSTA 

klo 8 aamiainen, jonka jälkeen maalausta. Lounas läheisessä 

trattoriassa. Iltapäivällä maalausta. Klo 16-17 yhteinen katselmus. 

Illallinen vapaa. 

 

 

 



TO 9.5.              VIINIRETKI 

klo 8:00 aamiainen Klo 9:00 Lähtö Pienzaan, joka on kuuluisa pecorino-juustoistaan. Kylässä on 

useita juustokauppoja joista saa myös maistiaisia. Kylän muureilta on huikeat näkymät maalata. 

Lounaan jälkeen poikkeamme Montecchiellossa, jossa taiteilija Eila Hiltusen omistuksessa ollut 

linnantorni. Torniin ei pääse tutustumaan sisälle, sillä se on yksiyisomistuksessa. Tyydymme 

ihailemaan sitä ulkoapäin. Iltapäivällä vielä Montepulciano ja tutustuminen paikalliseen viinitilaan. 

Ilta vapaa. 

 

PE 10.5.              MAALAUSTA / VAPAAPÄIVÄ 

klo 8 aamiainen, jonka jälkeen töiden viimeistelyä tai omaa ohjelmaa. Lounas omatoimisesti.  Ei 

opetusta iltapäivällä.  Klo 16-17 yhteinen katselmus , jonka jälkeen töiden pakkausta. Klo 19:30 

Yhteinen jäähyväisillallinen.  

 

LA 11.5.            PALUU 

Klo 6:15 lähtö kohti Rooma Fiumicinon lentokenttää(ajoaika 2 h 30 min) matkalla pysähdymme 

omatoimiselle aamiaiselle moottoritien kahvilaan. 

 

 

KURSSIN HINTA: 1340 eur  
 

sisältää: 

• 7 vrk majoitus aamiaisella jaetussa 2 hh huoneessa Hotel Villa Gaia, Chianciano Terme 

/www.albergovillagaia.it 

• 8 ateriaa ruokajuomineen(lounas tai illallinen ohjelman mukaisesti) 

• edestakaiset bussikuljetukset kentältä, sekä Sienan ja Pienza&Montepulcianon retket 

• Sienan tuomiokirkon pääsymaksu ja yksi viininmaistelu (3 viiniä) Montepulcianossa 

• Samuli Heimosen ohjaamaa maalauskurssia päivittäin 6 tuntia, yht. 36 h/viikko 

• puinen maalausalusta käytössä 

• Toscanan Tuulen Mari paikalla – suomalainen opaspalvelu käytössä koko viikon 

 

 

EI SISÄLLÄ: 

• Finnairin lennot 279 eur  

• vakuutukset 

• Chianciano Termen turistivero 2 eur/vrk(2018) 

• 1 hh huonelisä 17 eur/vrk (yht. 119 eur/ viikko) 

• -muut kuin ohjelmassa mainitut ruokailut ja sisäänpääsyt + maalaustarvikkeet 

 

RYHMÄLENNON hoitaa Matka-Miettinen, Lappeenranta 

 

Meno: 4.5.2019 Helsinki 7:50 - Rooma 10:15 

Paluu: 11.5.2019 Rooma 11:20 - Helsinki 15:40 

matkatavaraa 1x23 kg + 8 kg 

 

PIDÄTÄMME OIKEUDEN PIENIIN MUUTOKSIIN. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 

Mari Mattila / Toscanan Tuuli Oy:+ 358 45 8889606 info@toscanantuuli.com  

 

Kurssin taiteellista sisältöä koskevat tiedustelut: 

Samuli Heimonen: + 358 40 5001909 samuli.heimonen@gmail.com 

http://www.albergovillagaia.it/
mailto:info@toscanantuuli.com
mailto:samuli.heimonen@gmail.com

