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Total skønheds/akvareltur til Kotor Bay Montenegro. 
(ikke akvarelmalere kan sagtens deltage på denne tur også) 
 

 
 
Hvert sekund skal vi nyde skønheden i den lille stille by Perast med de skønne gamle stenhuse og barokke 
paladser. 
Der bliver mange indtryk og udfordringer at indkapsle på akvarelblokken. 
Annelise Pio vil stå for et absolut kvalificeret akvarelkursus, egnet både for begyndere som for de lidt mere 
øvede. Jeg vil tilbyde vandgymnastik hver morgen omkranset af skønhed i det klare havvand i Kotor Bay. 
 
Det er muligt nu at flyve direkte til Tivat kun ½ times kørsel fra vores hotel. 
Det bliver en prisdifferentieret tur.  
Akvarel/ikkeakvareldeltager.  
Der er også tale om forskellig hotelvalg. 
Man kan vælge at bo på det 4 stjernede Hotel Conte (lidt dyrere prisklasse direkte til vandet) hvor vi alle skal 
nyde den fremragende morgenmad, eller på de dejlige og meget rummelige pensioner Gudejl/Gudco, hvor 
akvarelaktiviteterne vil udfolde sig. 
 
På Hotel Conte har vi mulighed for at indkvartere jer i lejlighedskomplekser. Eksempelvis. Den største 
lejlighed består af 3 soveværelser + en stor stue. Her kan vi indkvartere 4 damer. 
 
På pensionerne, som er tilstødende hinanden, er der også tale om lejligheder, typisk med den ene seng på 
en hems. 2 til 3 personer indkvarteres pr lejlighed. 
 
Enkeltværelse/enkeltlejlighed er også muligt begge steder. 
 
Perast er områdets absolut dejligste lille by omkranset af stille skønhed. Trafikken til Kotor kører forbi os på 
den oven liggende hovedvej. Men det vil være nemt at tage bussen til Unesco beskyttede by, Kotor eller 
tage en af de små både ud på bugten til nogle af de skønne små øer med klostre. Det vil også være muligt 
at arrangere en dagsudflugt til f.eks. Dubrovnik 
 
Byen har 16 barokke paladser og 9 smukke tårne som blev bygget til forsvaret af byen omkring det 15/16. 
århundrede. Perast har bl.a. sin historie ud fra tiden som Venetiansk republik med stolte søfartstraditioner 
 
 
 
Tidspunkt: 21 til 27 Maj 
Priser:  
Hotel Conte i delt lejlighed eller dobbeltværelse kr. 8055,-  Pris U/akvarelkursus kr. 7055,- 
Enkelværelsetillæg kr. 1900,- 
Penion Gudejl/Gudco i delt lejlighed kr. 7250,-. Pris U/akvarelkursus kr. 6250,- 
 
Prisen inkluderer:  Fly (mellemlanding Beograd). Transfer. Morgenmad. Daglig undervisning i akvarel og 
vandgymnastik. Rejsegarantifond 
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