
Akvarellresa till  
Kas i Turkiet

13-20 oktober 2019

Med Gunnel Moheim

Efter ett par års uppehåll åker jag 
tillbaka till denna charmiga pärla 
för att hålla kurs.

Kas anses vara en av södra  
Turkiets vackraste platser – dess-
utom mycket lugn och avkopp-
lande. Kas är bildskönt och har 
en stadskärna med små gränder 
och en hamn med trevliga restau-
ranger och barer. Vi har närheten 
till det turkosblåa havet som  
skapar en perfekt kontrast till  
de kalkvita klipporna och bergen.



Kursprogram 5 dagar, måndag – fredag 
Ankomst på söndagen. Då installerar vi oss och 
äter middag tillsammans på kvällen.
 Fredag kväll, efter fem dagars arbete har vi  
vernissage!
 Lördagen är en fridag. Då kan man bara vara, 
shoppa i Kas, bada eller fortsätta måla förstås!  Jag 
kommer att finnas i ateljén och ger extra vägled-
ning gällande ditt fortsatta måleri, till dig som vill.
 Vi målar inne i den stora ljusa ateljén eller ute i 
omgivningarna. 

Kursen kommer att ha betoningen på ett  
Experimentellt bildskapande.
 Vi laborerar med pigment och vatten i olika 
lekfulla övningar för att på det sättet lära mer om 

akvarellteknikens många uttryck. Vi jobbar på att 
släppa prestationskraven inför motivet och att 
lämna mer plats för lekfullheten
 Dagarna kommer innehålla teori och demon-
strationer.  Vi belyser akvarellens uttrycksmöjlig-
heter,  bildens komposition och ljusets betydelse. 
Hela tiden har vi tillgång till vackra motiv i vår när-
het. Dagliga bildgenomgångar.

Kurstiden är mellan kl 9.30-17.30 med cirka två 
timmars ledarfri tid under dagen, så det finns tid 
för att vila och att njuta av härliga bad i havet.  
På kvällarna äter vi gemensamma middagar på 
hotellet och någon kväll tar vi oss gemensamt in 
till mysiga pittoreska Kas. 

Måleri och omgivningar:



Boende
Vi bor på det familjära hotellet Aquarius. Där har 
vi också vår ateljé, som är stor, ljus och funktionell 
med härlig utsikt över havet och omgivningarna. 
Där kan vi vara verksamma dygnet runt. 

Hotellet Aquarius ligger på en liten halvö cirka 
fem kilometer utanför Kas stadskärna. Rum-
men är små och trevliga. Havsutsikten är härlig 
och solnedgångarna fantastiska. På hotellområdet 
finns pool och en trädgård. Hotellet är känt för sin 
goda mat.  Vi har halvpension och serveras stora 
generösa frukostar och middagsbufféer nere vid 
havet på den vackra utomhusrestaurangen. 

Lunch går bra att beställa i restaurangen. 
Stranden är ett stort terrassområde nedanför 
restaurangen där man badar från badplatåer. Det 
kan vara bra att vara förberedd på nivåskillnader 
på området. 

Utflykter
Från hotellet blickar vi ut över den lilla charmiga 
ön Kastellorizzo, ett givet utflyktsmål en av 
dagarna.  Efter 25 minuters båtfärd är vi i Grek-
land.
 
Du som vill ha en stunds omväxling eller kanske 
shoppa tar en liten schuttle bus in till Kas stads-
kärna. De tar ca 15 minuter.  
 
På fredagar är det marknadsdag.



Kostnader
Akvarellkurs:   4.500:-

Boende med halvpension                     
för ett singelrum  i 7 nätter  ca 4.200:-  
för ett dubbelrum i 7 nätter ca 5.700:- 

Flyg:
Du bokar och betalar själv din resa.
Flyg  ca 3.000:-

Kas ligger mittemellan Antalyas och Dalamans 
flygplats. Det går fler flighter till Antalya men du 
väljer destination.
Mitt tips är att flyga med Sunexpress direkt till 
Antalya https://www.sunexpress.com
Jag kollade nyligen och priset ligger mellan  
2.700:- – 3.500:-. Om fler anländer med samma 
flight blir transfern billigare.
Turkish airlines är bra att flyga med. Bra service 
och alltid 30 kg, men då är det ett byte i Istanbul.

Boka flight i tid! Transfer ordnas via hotellet. Den 
tar ca 3 timmar inkl ett stopp på vägen. 

Boende och transfer
Här nedan kan du läsa prisuppgifter från  
hotellägaren mr Burak. 
www.aquariusotel.com

Anmälan:
Intresseanmälan
görs direkt till mig, Gunnel Moheim på mejl:  
gunnel@moheim.se
Kursavgiften: 4.500 kr
Sista anmälningsdag:  30 juni 2019

Så snart du fått besked om plats inbetalas anmäl-
ningsavgiften på 2.000 kr till Gunnel Moheim, 
bankgiro: 5159-1022 . Den garanterar säker plats.
Resterande kursavgift på 2.500 kr betalas senast 
den 30 september. 

Om du avbokar tidigare än 2 månader innan 
kursstart återbetalas hela anmälningsavgiften. Vid 
avbokning senare sker ingen återbetalning av 
anmälningsavgiften. Vid sjukdom återbetalas allt, 
utom anmälningsavgiften, mot sjukintyg. Tips! Se 
över dina försäkringar för resa och sjukdom/
olycksfall. 

Välkommen med din anmälan! 
Hälsar Gunnel 

gunnel@moheim.se
www.moheim.se 


