4. PLENER ARTYSTYCZNY TOSKANIA
2018 – PIENZA i FILMOWE PLENERY I
SARDYNIA
„GLADIATOR” w reżyserii Ridleya Scotta - słynny pejzaż z Terapille
„ANGIELSKI PACJENT” w reżyserii Anthony'ego Minghelli - opactwo
Monastero di Sant'Anna in Camprena

I turnus - okolice PIENZY
16 - 23 czerwca 2018r. TOSKANIA PIENZA /12 miejsc dostępnych w
komfortowych apartamentach w willi toskańskiej.
W czerwcu 2018 r. zapraszamy na warsztaty malarskie do wyjątkowej willi w
Toskanii, miłośników sztuk plastycznych (amatorów i profesjonalistów) oraz osoby
towarzyszące.

Posiadłość położona jest w południowej części Toskanii, pośród malowniczych
wzgórz prowincji Sieny ok. 9 km od PIENZY (miasta idealnego) i 12 km od
MONTEPULCIANO słynące z najlepszych włoskich win – Vino Nobile di
Montepulciano. Właściciel produkuje czerwone wino, ekologiczną oliwę z oliwek.
Widoki można podziwiać z pięknego ogrodu należącego do posiadłości, w którym
mieści się grill, meble ogrodowe i basen 14 m x 7m, głębokość: 120 cm - 240 cm.
Podczas prac restauratorskich w willi zachowano oryginalne cegły, podłogi z
terakoty, ceramiczny piec opalany drewnem i wyeksponowane belki. Wnętrza
odzwierciedlają tradycyjny toskański styl, a każdy apartament wyposażony jest w
kominek. W przestronnych pokojach dziennych mieszczą się aneksy kuchenne. W
skład obiektu wchodzi tylko pięć apartamentów i jeden niezależny domek.

Idealne miejsce dla każdego artysty i nie tylko.
ZAKWATEROWANE - CENY:
W apartamentach składających się z pokoju dziennego (z rozkładaną sofą) z aneksem
kuchennym, jednej lub dwóch sypialni oraz 1 łazienki.
Zdjęcia przykładowych apartamentów dostępne na naszej stronie:
http://www.wyjazdytematyczne.bellatoscana.pl/apartamenty-pienza/

Ceny uczestnictwa 1 turnus PIENZA: 490 Euro/os.
WLICZONE W CENĘ:
- opiekun artystyczny: Jacek Malinowski, Magazyn Sztuk filia Ośrodka Kultury
Ochoty w Warszawie, magazynsztuk.pl
- opieka organizatora na miejscu: Rafał Knop, codziennie do 2 godzin (9:00 – 11:00),
oraz podczas dodatkowych wycieczek fakultatywnych zorganizowanych przez Bella
Toscana,
- 7 noclegów w apartamentach 3-4 osobowych z 1 łazienką - łóżka pojedyncze i
podwójne przewidziane dla 1 osoby lub pary,
- gaz, światło, prąd, woda,
- pościel i ręczniki,
Korzystanie na miejscu w posiadłości z:
- basenu
- grilla
- parkingu
- internet WIFI
- taksa klimatyczna
- sprzątanie końcowe apartamentów
- ubezpieczenie podstawowe Bezpieczne Podróże Signal Iduna - 8 dni (KL 10 000
EUR, NNW 15 000 PLN)
Uwaga: Sprzątanie kuchni (zmycie naczyń) we własnym zakresie lub dodatkowa opłata 50 Euro za apartament. W
przypadku wyrządzenia szkód jak również pozostawienia apartamentu w stanie nagannym pod względem czystości
(między innymi: pozostawione śmieci, brudne lub zniszczone: naczynia, narzuty, kołdry, fotele, kanapy, itp..) właściciel
pobierze dodatkową opłatę, której wysokość zależeć będzie od stanu pozostawionego apartamentu.

NIE WLICZONE W CENĘ:
- transport z Polski do posiadłości, w której będzie miał miejsce plener oraz z
powrotem do Polski,
- wyżywienie we własnym zakresie, przewidujemy wyjazdy na wspólne kolacje do
sprawdzonych restauracji serwujących wyśmienite dania kuchni toskańskiej.
- dodatkowe wycieczki fakultatywne

- opłaty parkingowe w miastach,
- bilety wstępu do muzeów itp.
- materiały artystyczne i transport prac/ dopłata 40 Euro/
- przybory malarskie: farby, pędzle, media itp.
- kaucja zwrotna 20 Euro/osoba - płatna gotówką na miejscu
Istnieje możliwość wykupienia 2 turnusów łącznie( rabat na drugi turnus -5%).

MATERIAŁY ARTYSTYCZNE
Dla każdego chętnego uczestnika, proponujemy w za dodatkową opłatą 40 Euro
• korzystanie z 1 sztalugi plenerowej
• arkusze zagruntowanego płótna 45x60cm - 7 płócien do malowania farbami

akrylowymi lub olejnymi
• paletę plastikową
• transport formatek z namalowanymi pracami do Warszawy, do Magazynu
Sztuk
Przybory malarskie: farby, pędzle, kredki, pastele itp. uczestnicy zapewniają
sobie we własnym zakresie.
Zalecamy pracę farbami szybkoschnącymi typu: akryl, tempera, akwarela
z uwagi na transport zbiorowy wszystkich prac, nie będzie możliwy transport
mokrych prac do Polski.

DOJAZD WŁASNY DO WŁOCH
W 2018 roku loty z Warszawy-Modlina do Toskanii (Pizy)
odbywać będą się we wtorki i soboty! :) niestety planowy
przylot do Pizy to 22:05
Samochodem lub połączeniem lotniczym linii RYANAIR , przykładowo z Warszawy
Modlina do Pizy przybliżony koszt biletu lotniczego dla 1 osoby tam i z powrotem z
bagażem ok. 470 zł (cena z dnia: 10.01.2018)

PRZEJAZD Z LOTNISKA NA MIEJSCE
Możemy pomóc uczestnikom zorganizować się w 3-4 osobowe grupy, aby wspólnie
wynająć samochód na lotnisku (polecamy sieci AVIS, EUROPECAR).
Szacunkowy koszt wynajmu samochodu dla 3-4 osób to ok. 250 Euro + koszty
paliwa ok 85 Euro/ na tydzień/ czyli ok. 85-120 Euro łącznie na 1 osobę.

II turnus – na SARDYNII
23 - 30 czerwca 2018r. SARDYNIA /20 miejsc dostępnych w
komfortowych apartamentach Costa Marinella - 15km. od OLBIA.

Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach, kochających podróże, artystów
amatorów i profesjonalistów w czerwcu 2018r.

Paweł dysponuje prywatnym jachtem motorowym Bayliner 2995 oraz
skuterem. Do zorganizowania na miejscu: wycieczki jachtem, zwiedzanie
wybrzeża, miasteczek i winnic.

ZAKWATEROWANE - CENY:
W apartamentach składających się z pokoju dziennego (z rozkładaną sofą) z aneksem
kuchennym, jednej lub dwóch sypialni oraz 1 łazienki.

Zdjęcia przykładowych apartamentów dostępne na naszej stronie:
http://www.wyjazdytematyczne.bellatoscana.pl/apartamenty-sardynia-costamarinella/

Ceny uczestnictwa 2 turnus SARDYNIA: 395 Euro/os.
(Powyższe ceny zostały skalkulowane przy założeniu, że będzie minimum 16 osób chętnych do uczestnictwa
w Plenerze, w przypadku braku wymaganej liczby uczestników cena za osobę może ulec zmianie lub
organizacja pleneru może zostać odwołana)

WLICZONE W CENĘ:
- opiekun artystyczny: Jacek Malinowski, Magazyn Sztuk filia Ośrodka Kultury
Ochoty w Warszawie, magazynsztuk.pl
- opieka organizatora na miejscu: Rafał Knop, codziennie do 2 godzin (9:00 – 11:00),
oraz podczas dodatkowych wycieczek fakultatywnych zorganizowanych przez Bella
Toscana,
- 7 noclegów w apartamentach 3-4 osobowych z 1 łazienką - łóżka pojedyncze i
podwójne przewidziane dla 1 osoby lub pary,
- gaz, światło, prąd, woda,
- pościel i ręczniki,
Korzystanie na miejscu w posiadłości z:
- parkingu
- internet WIFI
- taksa klimatyczna
- sprzątanie końcowe apartamentów
- ubezpieczenie podstawowe Bezpieczne Podróże Signal Iduna - 8 dni (KL 10 000
EUR, NNW 15 000 PLN)
Uwaga: Sprzątanie kuchni (zmycie naczyń) we własnym zakresie lub dodatkowa opłata 50 Euro za apartament. W
przypadku wyrządzenia szkód jak również pozostawienia apartamentu w stanie nagannym pod względem czystości
(między innymi: pozostawione śmieci, brudne lub zniszczone: naczynia, narzuty, kołdry, fotele, kanapy, itp..) właściciel
pobierze dodatkową opłatę, której wysokość zależeć będzie od stanu pozostawionego apartamentu.

NIE WLICZONE W CENĘ:
- transport z Polski do rezydencji na Sardynii, w której będzie miał miejsce plener
oraz z powrotem do Polski,
- wyżywienie we własnym zakresie, przewidujemy wyjazdy na wspólne kolacje do
sprawdzonych restauracji na miejscu.
- materiały artystyczne i transport prac/ dopłata 40 Euro/
- przybory malarskie: farby, pędzle, media itp.
- dodatkowe wycieczki fakultatywne
- opłaty parkingowe w miastach,
- bilety wstępu do muzeów itp.
- kaucja zwrotna 20 Euro/osoba - płatna gotówką na miejscu
Istnieje możliwość wykupienia 2 turnusów łącznie( rabat na drugi turnus -5%).

MATERIAŁY ARTYSTYCZNE
Dla każdego chętnego uczestnika, proponujemy w za dodatkową opłatą 40 Euro
• korzystanie z 1 sztalugi plenerowej
• arkusze zagruntowanego płótna 45x60cm - 7 płócien do malowania farbami

akrylowymi lub olejnymi
• paletę plastikową
• transport formatek z namalowanymi pracami do Warszawy, do Magazynu
Sztuk
Przybory malarskie: farby, pędzle, kredki, pastele itp. uczestnicy zapewniają sobie we
własnym zakresie.
Zalecamy pracę farbami szybkoschnącymi typu: akryl, tempera, akwarela
z uwagi na transport zbiorowy wszystkich prac, nie będzie możliwy transport
mokrych prac do Polski.

DOJAZD WŁASNY NA SARDYNIĘ
SAMOLOTEM BEZPOŚREDNIO Z WARSZAWY WIZZAIR
WYLOT sb, 23 czerwca 2018 >/ 06:20 09:00
Warszawa - Chopin (WAW) > Alghero (Sardynia) (AHO) - 980 PLN cena z bagażem podręcznym
POWRÓT sb, 30 czerwca 2018 >/09:35 12:10
Alghero (Sardynia) (AHO) Warszawa - Chopin (WAW) - 350 PLN cena z bagażem podręcznym

Na miejscu nasz polski opiekun Paweł zapewni dla gości Transfer z lotniska w
ALGHERO do Apartamentów i w dniu wylotu na lotnisko 50 Euro od osoby
/bus 8 osobowy/
EASYJET przeloty z Berlina
Berlin Schoenefeld (SXF) > Sardynia (Olbia) (OLB) cena za lot tam i z powrotem
ok. 160 Euro (cena z dnia: 10.01.2018)

Transfer z lotniska w OLBII do Apartamentów i w dniu wylotu na lotnisko 25
Euro od osoby /bus 8 osobowy/
SAMOCHODEM
Przejazd do Livorno – przeprawa promem
PROM tam i powrót bez kabiny/ rejs ok. 8 godzin
LIVORNO > OLBIA i OLBIA > LIVORNO
180 Euro / 2 os. dorosłe + 2 dzieci / samochód dł. do 5m. wys. do 1.9m/
380 Euro / 4 os. dorosłe / samochód dł. do 5m. wys. do 1.9m/

TERMINY REZERWACJI:
Listy uczestnictwa na 1 turnus zamykamy do dnia: 15.02.2018r.
Listy uczestnictwa na 2 turnus zamykamy do dnia: 28.02.2018r.
Termin wpłaty zaliczki w momencie rezerwacji (50%) lub całości kwoty.
Termin wpłaty pozostałej kwoty (50%) do: 30 04 2018r.
Zalecamy wykupienie ubezpieczona od kosztów rezygnacji z rezerwacji, z przyczyn
losowych RGH 100% Signal Iduna, koszt ok. 60 zł/ 1 turnus, ok 120 zł/ 2 turnusy

REZERWACJA - DOKUMENTY
Dokumenty rezerwacyjne wysyłamy na maila, konieczne będzie przysłanie
wypełnionych i podpisanych dokumentów (fax 12 350 43 07 lub mail
rezerwacje@bellatoscana.pl ):
- 1 strona Zamówienie Rezerwacji uczestnictwa w plenerze,
- załącznik nr 1 do Zamówienia Rezerwacji
- 2 strony Warunków Rezerwacji – każda podpisana,
- Oświadczenie do Ubezpieczenia
Poprosimy o dokonanie wpłat kwoty w Euro na konto w ING BANKU przelewem
EUROPEJSKIM SEPA lub wpłata w kasie ING BANKU na podane konto walutowe.
Konieczne jest przesłanie potwierdzenia dokonania zapłaty do organizatora faxem
lub mailem.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:
Rafał Knop +48 503 023 093
r.knop@bellatoscana.pl
www.bellatoscana.pl

