
 

Kalliolan kansalaisopiston  

KUVANVEISTOKURSSI SLOVAKIAN TRNAVASSA 30.6.-9.7.2021 

 
 

Tervetuloa kuvanveistokurssille Slovakian kauniisiin maisemiin. Kurssi on tarkoitettu niin vasta-alkajille 

kuin kuvanveistoa aikaisemminkin harrastaneille. Kurssin opettajana toimii kuvanveistäjä Alex 

Suomi. 

 
Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan 

matkustusrajoitusten salliessa. 

 

 

Alustava matkaohjelma: 
 

Keskiviikko 30.6. 

Klo 08:30 Finnairin lento lähtee Helsingistä kohti Wieniä. 

Klo 09:55 Saapuminen Wienin lentoasemalle. Kuljetus Wienin lentoasemalta Slovakian puolelle 

 Trnavan pikkukaupunkiin. Majoittuminen Trnavaan. 
 

 Esimerkkihotellina Pension Luxor *** (paikallinen luokitus) 

   
 Hotelli sijaitsee viehättävällä omakotialueella, lähellä keskiaikaista vanhaa kaupunkia. 

 Huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi, wifi, tv ja minibaari, hiustenkuivain. 
 

Torstai 1.7. – torstai 8.7. 

Aamiainen hotellissa päivittäin. Kahdeksan päivän kuvanveistokurssi, jossa opetusta on 

klo 10:00 – 16:00. Kurssilla muovaillaan vahasta yksi tai kaksi pienoisveistosta ja ne 

valetaan kurssin aikana pronssiin ja viimeistellään. Työskentely tapahtuu sään salliessa 

puutarhassa. 
 

Perjantai 9.7. 

 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Bussikuljetus Wienin lentoasemalle. 

Klo 19:15 Finnairin lento lähtee Wienistä ja saapuu Helsinkiin klo 22:35. 

 
 

Hinta: 8 osallistujaa 

 999 euroa/hlö/ kahden hengen huoneessa 

  

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 150 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

 - Finnairin lennot Helsinki – Wien – Helsinki turistiluokassa 

 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 

 - 9 yön majoitus aamiaisella 

 - lentokenttäkuljetukset Wienin lentoasema – Trnava – Wienin lentoasema   

   (ei opaspalvelua) 

 - 8 päivän kuvanveistokurssi, suomalainen opettaja 

 - lentokenttäverot ja – maksut, arvonlisävero 



 

 

Hintaan ei sisälly: 

 - materiaalimaksu (sis. vahat, pronssit, muottimateriaalit ym) 

 - suomenkielisen oppaan/matkanjohtaja palvelut 

 - lounaat ja illalliset 

   

 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 

käyttöä. 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 

tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme.  

 
Opintomatka on osa Kalliolan kansalaisopiston kurssitarjontaa, joten Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

antaa osallistujien yhteystiedot Kalliolan kansalaisopistolle. 

 

 

   

Lisätiedot ja varaukset: 

 

 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

Kehräsaari A 212, Tampere 

Helsingissä palvelemme p. 050-354 3063 

info@resviaria.com   

www.resviaria.com 

Puh. 0440 477 070 

KKV 2107/06/MjMv 

 

 

 


