Akvarelrejse
Kalymnos Græske øhav

Pris: kr. 7.000– ved. Min. 10 personer.
Enkeltværelsetillæg kr. 500,- Akvarelkursustillæg kr. 1000,Prisen inkluderer en uges ophold på Hotel Galini. Direkte fly til Kos
med afgang KBH den 14.maj kl. 7.00. Hjem d. 21. maj Kbh kl. 15.00.
Transfers. Morgenmad. Vandgymnastikkursus med Nina Poschmann.
Akvarelkurset er med Annelise Pio.
Prisen inkluderer ikke afbestillings/sygeforsikring. Udgifter til eksterne
udflugter må påregnes.
Depositum inden 1. febr. 2020 kr. 3000,Konto: 6301 1639013
Alle spørgsmål angående turene rettes til rejsearrangør Nina Poschmann.

Som part af den skønne ørække Dodekaneserne i det
græske øhav, finder vi en meget smuk og dyb fjord, der
skær sig ind mellem klippevægge og munder ud i
frodigt frugt og grøntsags opland.
Vahty hedder denne bugt og hotellet mellem bugten og
de grønne dyrkningsområder hedder Galini.
Det er her vi skal male akvarel og lade os inspirere af
skønheden.
Rejsen her arrangeres af Veksebo Wellness (medl. af rejsegarantifonden)

Kalymnos er svampeøen
i Dodekaneserne og
Vathi er frugt og
grønsags forsyningen på
øen. Vores hotel har sit
eget økologiske
landbrug i baghaven,
som danner grundlag
for menuerne på
hotellet.
Hotellet ligger smukt
placeret i bugten af
fjorden og Rita og
hendes mand er ejere af
dette traditionsrige
hotel.
Værelserne er ganske
basic, men vi kan alle
nyde den skønne udsigt
til fjorden og hotellets
placering midt i den
tilhørende lille landsby
er unik og original.
Hotellet har med sin
meget store
overdækkede terrasse
direkte kontakt til de
lokale fiskere. Det er
her, vi skal male.

Vi flyver direkte til Kos og tager den lokale færge (ca. 25 min.) til
hovedbyen Pothia og videre med bustransfer til Rina landsby i
Vathy fjorden og vores hotel.
Der er rig muligheder for ture rundt på øen og med færge til
andre destinationer, selvom det godt kunne blive svært at løsrive
sig fra disse smukke omgivelser i Vathy fjord med det turkisblå
vand med eget naturlig svømmebassin, ruinerne af
oltidsfæstningen, osmannisk tid, lidt op ad baglandskabet, og fra
byzantinsk tid resterne af en imponerende kristen basilika.
Mulighed for små vandreture i dette nærområde.

Der er liv i den lille landsby med svampefiskere, små restauranter
og tavernaer og caféer. Fjorden bliver daglig besøgt af flere
turbåde fra hovedbyen Pothia, men morgenerne og
eftermiddagen/aftenerne er vores egne og den fredfyldte
stemning spreder sig over området. Det er et ganske magisk sted
Vores hotel Galina har 14 værelser og er i 2019 blevet kåret som
”Loved by guests” på Kalymnos.
Læs om hotellet her: www.galini-hotel-kalymnos.gr

