
Tag med til Tyrkiet skønne vestkyst.  
Uge 42 2017  

 
Motiverne. Farverne. Stemningen. Bliv top inspireret.  

 
I samarbejde med Annlise Pio www.pio-akvarel.dk udbyder vi nu en helt fanta-
stisk akvarelrejse til en spændende og ganske uturistet perle på Tyrkiets vest-
kyst.  
Landsbyen, Güzelchamli og den enestående omkringliggende natur danner ram-
men om denne rejse sammen med en vifte af wellness aktiviteter udbudt af af-
spændingspædagog og rejseleder Nina Poschmann.  
 
Pris: ved min. 12 deltagere: kr. 7450,-  
Prisen indeholder: Fly, transfer til Hotel Karanfil. Ophold m ½ pension på dobbelt-
værelse. Daglig undervisning i akvarelmaling samt Wellnessprogram.  
Tilmelding: Depositum kr. 2000,- indbetales på konto 6301 1639013.  
Restbetaling 2 måneder før afrejse.  

Akvarel-Rejse 

Ugeprogram  Akvarelrejse  - uge  42 2017. Tyrkiet. Güzelcaml. 
 

Lørdag.    Udrejse og ankomst til Hotellet. Indkvartering og aftensnack. 
 
Søndag.  Morgenbuffet.  Vi besøger landsbyen og den lokale moske og 
beundrer de smukke keramikker.  Vi vandrer lille tur til Zeus´s hule og indtager 
frokost på en dejlig fiskerestaurant ved indgangen til nationalparken. Hotellets 
bus tager os på en sightseeing i nationalparken og vi tilbringer eftermiddagen 
ved den 1. smukke strand i nationalparken med tilbud om vandgymnastik. Turen 
koster ca. kr. 50,- incl. indgang, dog uden frokost.  
Aftenbuffet på hotellet. Måske en nightcap på en cafe i landsbyen om aftenen? 
 
Mandag.   Vi besøger det farverige og spraglede  lokale marked. Vi spiser 
frokost i byen – måske en af deres hjemmelavede  ”Gözleme”. De lokale pande-
kage med feta og spinat. 
 Masser af skønne motiver og vi tager fisk og grønt med hjem fra markedet til ef-
termiddagens akvarelsession. Der vil være mulighed for at inkludere vandgymna-
stik i swimmingpoolen den dag eller en tur til de termalske bade. Termalske bade 
koster ca. kr. 70,-. 
Aftenbuffet på hotellet. Personalet laver underholdning. 
 
Tirsdag.   Morgenbuffet. Sejltur op langs den skønne kyststrækning langs 
nationalparken. Masser af skønne motiver til skitseblokken.  Vandgymnastik fra 
båden samt stenmassage på stranden. Frokost er inkluderet. Turen koster ca. kr. 
300,-. 
Aftenbuffet på hotellet. 
 
Onsdag.   Morgenbuffet. Heldagsudflugt til en af oldtidens mest berømte 
byer. Efesos. Frokost er inkluderet og den indtager vi i den nærliggende histori-
ske by Celchuk, hvor vi også finder motiver i Johannesbasilikaen, storkereder på 
den gamle romerske akvædukt m.v. Turen koster ca. kr. 300,-. 
Aftenbuffet på hotellet. 
 
Torsdag.  Morgenbuffet. Vi går i landsbyen. Skitserer og finder et hygge-
ligt sted og indtager vores frokost. Akvarelmaling på hotellets tagterrasser om 
eftermiddagen. Afspænding på terrassen. 
Aftenbuffet på hotellet. 
 
Fredag. Morgenbuffet. Lille vandretur til Olivenlunden. Måske vil motivet 
også være en lille fin skildpadde. Vi spiser medbragt mad på et yndigt sted. 
Tidlig aftenbuffet. Mulighed for at arrangere en aftenshoppetur til Kusadasi. 
 
Lørdag.  Formiddag til fri disposition. Afrejse fra hotellet. 
 

Bemærk!  Programmet her er et forslag. Vi har mulighed for at ændre program-
met efter vejr og velbehag. 


