KUVATAITEEN KAIKKI SALAT NAPOLINLAHDEN UPEISSA MAISEMISSA
MATKA TAITEENRAKASTAJILLE:TEKIJÖILLE JA KATSELIJOILLE 18.-25.9.2022

Elämyksellinen kulttuurimatka kutsuu sinua Napolinlahden upeisiin maisemiin ja valoon!
Matkamme on tarkoitettu kaikille taiteen ystäville: tekijöille ja kokijoille. Pidempään taiteen parissa
viihtyneille sekä ensiaskeleitaan taiteen maailmassa ottaville. Matka on ainutlaatuinen, sillä se tarjoaa
parhaan asiantuntemuksen sekä taiteen tekemisessä, että taiteen tutkimuksen kautta vastaanottamisessa.
Matkalla tekijät ja kokijat kohtaavat toisensa. Se tarjoaa taiteen kokemiseen, että tekemiseen täysin uusia
näkökulmia.
Tällä intensiivisellä taidekurssilla luot oman tulkintasi italialaisesta maisemasta. Saat kuvan tekemiseen
aivan uutta ulottuvuutta. Tutustumme nopeaan luonnostelutekniikkaan ja ulkoilmamaalaukseen. Pohdimme
yhdessä, miten viivan, värihahmotuksen ja sommittelun avulla kuvasta saa uskottavan ja mielenkiintoisen.
Kurssi rakentuu luennoista, intensiivisistä työskentelyhetkistä ja yhteisistä keskustelutuokioista. Taidekurssi
huipentuu Pop Up -näyttelyyn! Opettajana maalauskurssilla toimii arvostettu kuvataiteilija Tero Annanolli
(TaM)
Taiteen ystäville, jotka itse eivät maalaa, tarjoutuu tämän viikon aikana tilaisuus tutustua taiteentutkija
Liisa Väisäsen (FT) johdolla taiteen katselemisen saloihin. Taide on nimittäin kieli ja sitä voi oppia samoin
kuin mitä tahansa kieltä. Tutustumme taiteen kieleen sekä museoissa että luennoilla.

Alustava matkaohjelma:
18.9. sunnuntai
Kokoontuminen Helsinki – Vantaan lentoasemalla, terminaali T1. Tapaatte Tero Annanollin
lähtöportilla.
Klo 13:30
Lufthansan lento lähtee Helsingistä ja saapuu Müncheniin klo 15:05.
Klo 16:15
Lähtö Lufthansan jatkolennolla Münchenistä Napoliin, jonne saapuminen klo 18:10. Aikaero
Suomeen on – 1 tunti. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa tuloaulassa. Kentältä lähdemme
bussilla kohti Sorrenton niemimaata. Kevyt illallinen matkan varrella. Majoittuminen.
Hotelli La Pergola *** (paikallinen luokitus ****)

Vico 1◦ Rota 13, Sant’Agnello
Hotelli sijaitsee Sant’Agnellon aseman lähellä 2 minuutin junamatkan päässä Sorrenton
keskustasta, kävellen Sorrenton Piazza Tasso aukiolle on noin 1,5 km. Hotellissa on
aamiaishuone, ulkouima-allas, allasbaari, kattoterassi. Huoneissa on kylpyhuone,
hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, minibaari, puu- tai parkettilattiat, wifi.
https://lapergolahotel.it/en/

19.9. maanantai
Sorrento
Aamiainen.
Klo 09:00
Kokoontuminen hotellin aamiaissaliin, jossa kurssin vetäjät Tero Annanolli ja Liisa Väisänen
esittäytyvät, tutustuminen muihin ryhmäläisiin ja jako pienryhmiin.
Esittäytymisen jälkeen Liisa pitää luennon taidehistoriasta ja Tero antaa maalareille vinkkejä
luonnosteluun, kuvan rakentamiseen sekä opastaa yllättävään ja toimivaan
piirustustekniikkaan.

Klo 11:00

Kuljetus Sorrentoon, jossa tutustumme kävelykierroksella mm. kauniisiin puistoihin. Villa
Communalen puisto on rakennettu 1800-luvun lopussa ja se päättyy jyrkänteellä sijaitsevalle
terassille, josta avautuvat huikeat maisemat merelle.
Maalarit jäävät Teron ohjauksessa luonnostelemaan merimaisemia.
Liisa jatkaa toisen ryhmän kanssa kävelykierrosta Sorrentossa tutustuen sen kirkkojen
taideaarteisiin ja arkkitehtuuriin.
Molemmille ryhmille pizzalounas päivän aikana.

20.9. tiistai

Capri
Aamiainen. Taidekurssin kohokohta on huikea Napolinlahden suulla sijaitseva Caprin saari,
joka on kauneudellaan inspiroinut taiteilijoita kautta aikojen. Muun muassa Ellen Thessleff
maalasi täällä. Retken aikana näemme hänen kuvaamaansa maisemaa. Kuljetus Marina
Piccolan satamaan, josta kantosiipialus kuljettaa suoraan Caprille. Ajamme pikkubussilla
serpentiinitietä pitkin Anacaprin kylään. Vieraillemme tunnetun ruotsalaisen lääkärin Axel
Münthen kotimuseossa, Villa San Michelessa. Villan ihastuttavasta puutarhasta avautuvat
maisemat ovat henkeäsalpaavat, jolloin luonnoskirjalle on taas käyttöä. Anacaprilta
pikkubussit tuovat takaisin itse Caprin keskustaan. Teemme vielä yhdessä kävelyretken
Augustuksen puutarhoille, josta näkyvät saaren tunnusomaiset kivijärkäleet eli faraglionit.
Sinulla on jälleen omaa aikaa omistautua näkymien ikuistamiseen. Paluu kantosiipialuksella
takaisin Sorrentoon. Lounas retken aikana.

21.9. keskiviikko
Sorrento
Aamiainen.
Klo 09:00
Kokoonnumme hotellin aamiaissaliin, jossa Liisa pitää luennon koko ryhmälle ja Tero kertoo
miten kuvasta saa uskottavan ja mielenkiintoisen, miten yhdistää eri piirustus – ja
maalaustekniikoita ja kuinka paljon pohjan muoto voi vaikuttaa kuvan onnistumiseen.
Klo 11:00
Teron ryhmä jatkaa omien, jo tehtyjen luonnosten pohjalta aktiivista työskentelyä ulkosalla.
Liisan ryhmä vierailee Ellen Thessleffin vakiopaikkaan, vanhaan luostariin kunnostettuun
hotelliin Cocuemellaan. Lounas omakustanteisesti päivän aikana.
Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.
22.9. torstai
Pompeji
Aamiaisen jälkeen kokoonnumme aamiaissaliin noin tunniksi, jolloin Tero opastaa miten
yhdistää luonnostelutekniikan värejä, miten värit syntyvät sekä mikä merkitys on valolla ja
varjolla maalauksessa.
Koko ryhmä lähtee bussilla retkelle Pompejin vaikuttavaan satamakaupunkiin, jonka Vesuvius
purkautuessaan v. 79 jKr. hautasi alleen ja jätti vuosisatojen ajaksi unholaan. Nyt tämä
roomalaisesta elämästä 2000 vuotta sitten hyvän kuvan antava rauniokaupunki on kaivettu
esiin ja teemme siellä kävelyretken halki hallintoaukioiden eli foorumin, poiketen kylpylöissä ja
patriisihuviloissa.
Teron ryhmä valitsee Pompejissa haluamansa maiseman ja maalaa Teron johdolla. Sillä välin
Liisa kiertää ryhmän kanssa aluetta katsellen Pompejin taideaarteita. Lounas päivän aikana.
Paluu takaisin hotelliin.
23.9. perjantai
Napoli
Aamiaisen jälkeen koko ryhmä lähtee retkelle Napoliin, jonka historiallinen keskusta on
Unescon maailmanperintölistalla. Spaccanapoli on Napolin vanha, kreikkalaisajalta peräisin
oleva kuuluisa pääkatu, joka huokuu aitoa eteläisen Italian tunnelmaa. Kaksi kilometriä pitkä
suora katu kuhisee elämää ja on täynnä kahviloita, kauppiaita ja puoteja. Vierailemme
Capodimonten linnakkeen sisällä sijaitsevassa taidemuseossa, joka on yksi Italian suurimpia.
Esillä on teoksia mm. tunnetuimmilta italialaisilta maalareilta kuten Botticelli, Bellini ja Tizian.
Yhteinen lounas, jonka jälkeen vieraillaan nykytaiteen museo MADRE’ssa. Vaihtuvien
näyttelyiden lisäksi kokoelmissa on mm. kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teoksia
kuten Jeff Koonsin, Damien Hirstin, Anish Kapoorin sekä Gilbert ja Georgen teoksia. Teron
ryhmä voi luonnostella joko museossa sisällä tai ulkosalla. Kuljetus takaisin hotelliin.
24.9. lauantai
Pop Up -näyttely
Aamiainen. Maalarit kokoavat Pop Up-näyttelyn hotellin tiloihin.
Näyttely on esillä noin kolme tuntia, jonka jälkeen kokoonnumme vaihtamaan mielipiteitä
taiteesta ja sen merkityksestä ihmisille. Symposiumin vetäjinä Liisa ja Tero.
Läksiäisillallinen.

25.9. sunnuntai
Aamiainen. Aamupäivä vapaata aikaa.
Klo 13:30
Lähtö hotellista kohti Napolin lentoasemaa.
Klo 17:35
Lufthansan lento lähtee Napolista ja saapuu Müncheniin klo 19:15
Klo 20:15
Lähtö Lufthansan jatkolennolla Münchenistä ja saapuminen Helsinkiin klo 23:40.

Hinta

25 henkilöä
2095 €/hlö/2h huoneessa

20 henkilöä
2225 €/hlö/ 2h huoneessa

Kahden hengen huone yhden hengen käyttöön, lisämaksu 435 euroa.
Hintaan sisältyy
-

Lufthansan lennot Helsinki – München – Napoli – München – Helsinki turistiluokassa
23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
7 yön majoitus mainitussa hotellissa
kuljetukset tilausbussilla ohjelman mukaan
7 aamiaista, 4 lounasta ja 3 illallista. Lounaisiin ja illallisiin sisältyy vesi ja lasi viiniä
tila luentoja, ohjeistuksia ja Pop Up-näyttelyä varten
retket Caprin saarelle, Pompejille ja Napoliin
sisäänpääsymaksut Villa San Micheleen, Augustuksen puutarhaan, Pompejille,
Capodimonten museoon, MADRE -museoon
Tero Annanollin ja Liisa Väisäsen luennot ja opastukset. Maalaamiseen varattu 20 h.
kuulokkeet Pompejin retkellä, Capodimonten ja MADREn museoissa
lentokenttäverot, paikalliset verot ja maksut sekä arvonlisävero

Hintaan ei sisälly
- matkavakuutus **suositellaan**
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
Maalauskurssille
-

osallistuvien mukaan otettavat tarvikkeet. Tarkemmat ohjeet lähempänä ajankohtaa:
maalausteline
luonnosteluvälineet
maalauspohja
vesiohenteiset värit, akryylivärit
sään mukaiset maalausvaatteet

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata,
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

Otsikon kuvat: Tero Annanolli

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että
yrityksestä tulee maksukyvytön.
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT:
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 400 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta.
Loppumaksu erääntyy 8.8.2022 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.
PERUUTUSEHDOT:
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan

viimeistään 16.6.2022, veloitetaan toimistokulut 100 €/hlö + tilatut tapahtumaliput.
17.6. – 7.8.2022, veloitetaan varausmaksu 400 €/hlö + tilatut tapahtumaliput.
8.8.- 25.8.2022, veloitetaan 50 % matkan hinnasta + tilatut tapahtumaliput.
26.8.2022 tai myöhemmin, peritään 95 % matkan hinnasta + tilatut tapahtumaliput.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä,
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).
Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista,
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää,
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset,
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää
matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset
matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille.
Matkan toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista.
KULJETUSYHTIÖN VASTUU
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana
kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla.
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus
on tehty. Mikäli näin ei

tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen
virheeseen.
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole
Suomen kansalainen. Matkalle tarvitaan passi tai uuden mallinen henkilökortti.
MIES- JA NAISPAIKAT
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.
NIMENMUUTOKSET
Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu
laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä.
Myöhemmistä ilmoituksista perimme nimenmuutoskuluina 100 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön veloittamat kulut.
MATKUSTAJATIEDOT
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne.
MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, jos matkaohjelmaan ja hintaan
sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
lentokustannusten muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.
OHJELMANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Resviaria Oy:llä on oikeus
vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai
korvaukseen.
HUOMIOITAVAA!

Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan
matkustusrajoitusten salliessa.
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Jos maahanpääsyyn edellytetään todistus
negatiivisesta koronatestistä tai rokotustodistus, vastaa asiakas itse sen hankkimisesta. Muuttuva
koronatilanne ei oikeuta kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten pystytään toteuttamaan.
Koronaviruksen estämiseksi useissa maissa on voimassa poikkeuksellisia maahantulomääräyksiä. Mikäli olette
matkustaneet Suomen ulkopuolella 14–30 vrk ennen tätä matkaa, ilmoitattehan siitä meille, niin tarkistamme
koskevatko rajoitukset teitä.
Lentoyhtiöillä ja lentoasemilla saattaa hengityssuojaintein käyttö olla pakollista. Hengityssuojain voi olla kirurginen
tai FFP-maski ja asiakkaan tulee itse hankkia suojaimet. Varaattehan riittävän määrän kasvosuojaimia matkaa
varten. Paras tapa suojautua tartuntoja vastaan sekä kotimaassa että ulkomaanmatkalla on noudattaa hyvää
käsihygieniaa.
Koska tilanteet ja rajoitukset muuttuvat, lähetämme viimeisimmät tiedot vaadituista määräyksistä noin kuukautta
ennen matkaa.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.

