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       TAIDEKURSSIT LOUNAIS-RANSKASSA 2023 

 

Upea kohde maalauksesta kiinnostuneille on Lounais-Ranska, missä viikon kurssilla maalaat 

ystävällisessä ja avoimessa ilmapiirissä upeissa puitteissa ranskalaisen linnan maisemissa. Majoitus 

linnahotellissa Dordognessa lähellä Bordeaux’ta, käytössäsi mm. uima-allas. Maalaustekniikoita 

kurssilla on vesivärimaalaus, öljyvärit, akryylit ja pastellit. Viikkoon kuuluu maalausta eri maisemissa.  

Kurssin vetäjä on paikallinen taiteilija ja taideopettaja Adam Cope.  

 

Kursseille voi osallistua kuka vain. Voit olla aivan 

aloittelija tai jo pidempään maalausta harrastanut. 

Ikärajoitusta ei myöskään ole. Pyörätuolissa 

istuville hankaluutta tuottavat portaat. 

 
Kurssin aikataulut ja hinnat 2023: 

5.10. – 12.10.2022 (to-to) 

 

1555 € / hlö / majoituksella 2hh 

1675 € / hlö / majoituksella 1hh 

980 € / hlö / ei-maalaava seuralainen kahden 

hengen huoneessa 

 

Hintaan lisätään palvelumaksumme 120 € / hlö. Yksin kurssille lähtevän on majoituttava 1hh. 

 
Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen: 

- koko nimesi, syntymäaikasi ja yhteystietosi 

- tieto mahdollisista liikuntarajoitteista  

- tieto mahdollisesta allergiasta, sairaudesta tms. sekä erityisruokavaliosta 

- Suomeen jäävän yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot  

- saapumis- ja lähtöaikasi (lentojen / junien tiedot) 

- oletko aloittelija / hieman maalannut / paljon maalannut / ammattilainen 

- maalaatko mieluiten vesiväreillä / akryyleillä / vesiliukoisilla väreillä / pastelleilla / piirtäen 

- haluatko vuokrata paikan päältä akryylimaalaussetin 

 

 

Sanse, Lounais-Ranska (Dordognen departementti) 

 

Dordogne on Ranskan sisämaan maakunnista suosituin 

lomakohde. Se levittäytyy kumminkin puolen romanttisen 

kaunista Dordogne-jokea, Atlantin rannikon viinitarhojen ja 

Keskusmassiivin tuliperäisen vuorijonon välissä. Maakunnan 

atlanttinen ilmasto on lempeä ja luonto vehmas. Maisema on 

moni-ilmeinen, jokilaakson viljavia tasankoja ympäröivät 

viinitarhojen rinteet, metsäisillä kukkuloilla kököttää 

vuosisataisia uinuvia kyliä.  Maatalous, pääelinkeino antaa 

oman värinsä – luumutarhoja, auringonkukkaa, 

mansikkaviljelmiä, kaakattavia hanhia ja ankkoja.  

”France profonde”, sanoisi ranskalainen, ”sydän-Ranskaa”.  
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Eurooppalaiset ennen Napoleonia tunsivat alueen nimellä Périgord, tryffelien, hanhenmaksan ja 

eurooppalaisen ihmisen alkukoti. Ihminen asutti jokilaaksojamme jo esihistoriallisella ajalla ja jätti 

kättensä taidot lukuisiin luoliin kaiverruksina ja maalauksina. Keskiajalla Englannin ja Ranskan 

kuninkaat rakennuttivat bastideja, linnoitettuja kyliä, ja kilvan asuttivat aluetta itselleen suosiollisella 

väellä – joukossa Rikhard Leijonamielikin. Pitkä historia ja nykypäivä sykkii yhä rinnakkain: sotaisia ja 

satumaisia linnoja upeine puutarhoineen, vilkkaita toreja keskiaikaisissa kylissä,  konsertteja mahtavissa 

feodaaliajan kirkoissa… Linnojen ja luolien lomassa voit retkeillä kanootilla, pyöräillä, pelata tennistä 

tai golfia, patikoida tai ratsastaa varjoisissa metsissä. Tai rentoutua pihamaalla lehmusten katveessa 

hyvän kirjan parissa. Lempeäilmeinen Dordogne on luonnon ja ulkoilijan aarreaitta! 

 

 
 

Kulinaarisesti Lounais-Ranska on runsauden sarvi. Confit de canard on ranskalainen perinneruoka 

ankasta; papuja ja ankkaa padassa. Ankanrinta, ankanmaksa ja erilaiset ankkaterriinit kuuluvat 

ruokapöytään aina. Kaikkialla alueella kasvatetaan ankkoja, hanhia sekä vihanneksia, ja lisäksi Sud-

Ouestin alueelta saadaan erinomaisia tryffeleitä. Sinihomejuusto Roquefort on myös tältä alueelta. 

 

Alueen viinejä ovat Bordeaux, Saint Emilion, Madiran, Fronton, Figeac sekä tietenkin armanjakki, joka 

alueen oma konjakin vastike. Lounais- Ranskan viljelmät ovat kuin mosaiikkia, sillä ne ovat 

hajaantuneet pieniin yksiköihin eri puolille maakuntaa. Auringonkukat, maissi ja viiniviljelmät elävät 

sulassa sovussa.  

 
Saapuminen: 

Sanse sijaitsee 65 km päässä Bordeaux’sta ja 30 km Saint Emilionista. TGV-junalla pääsee Pariisin 

CDG-lentokentältä tai Pariisin Montparnassen asemalta suoraan Bordeaux’hon. Junan vaihto 

Bordeaux’ssa ja jatko Sansen lähellä olevaan Vélines’n juna-asemalle. Edestakaiset kuljetukset Vélinestä 

Sanseen saapumis-ja lähtöpäivänä kuuluvat hintaan.  

 

Taidekurssi Le Château de Sanse 

 

Le Château de Sanse is nestled in the heart of wine country, halfway between Bergerac & St Emilion 

(twenty minutes drive). It sits high up on the hills of the left bank of the Dordogne River, with fine views 

over a mixed tapestry of rolling hills, woods, small farms & vines. It’s a cultivated pastoral landscape, 

going back to the roman times. Vines are a quintessentially ‘french’ landscape & are great to paint. 

Ancient oak woods, rolling hills, old stone architecture, cool shady spots, an overgrown fisherman’s 

pond where you could maybe see Corot… 
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Le Château de Sanse on täysin kunnostettu korkeatasoiseksi kolmen tähden hotelliksi. Linnan piha-alue, 

terassit ja puutarha ovat kurssilaisten käytössä. Sitrushedelmäpuut, ruusutarhat ja pihalta avautuvat 

panoraamanomaiset laaksomaisemat luovat inspiraatioita sekä haastetta niin aloitteleville kuin jo 

maalausta pitkäänkin harrastaneille taiteilijoille. Dordogne-joen maisemissa maalaaminen kuuluu myös 

ohjelmaan. Kurssilla tulevat tutuiksi vesivärimaalaus, öljyvärit, akryylit ja pastellit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellin ravintolaa johtaa arvostettu ja inspiroiva kokki. Luvassa siis loistava ruokaa kurssilla!  

Ei – maalaavilla seuralaisilla on mahdollisuus osallistua Château de Sansen järjestämään ” Terroir & 

Cuisine”- kokkauskurssiin, jota johtaa ravintolan kokki. 

 
 

Majoitus:  

Majoitus mukavissa huoneissa, joissa parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Huoneissa kylpyhuone/wc, 

TV ja tallelokero. Osassa huoneita terassi tai parveke. Piha-alueella käytössäsi uima-allas ja 

aurinkotuolit. 
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Ruokailut: 

Viikon ajan aterioista vastaa keittiömestari Eric. Aamiainen, buffet-tyyppinen lounas ja 3 ruokalajin + 

juustojen illallinen. Aterioihin kuuluvat paikalliset viinit, vesi, mehu. Paikan päältä voi myös ostaa 

lisäjuomia.  

 

Tarvikkeet: 

Maalausstudiossa veloituksetta käytössäsi liuottimet, maalaustelineet, pöydät, essut, aurinkovarjot. 

Paikan päältä mahdollista vuokrata öljy- tai akryylivärit.  

 

Mitä mukaan: 

Tarvitset mukaasi innostusta, avoimen mielen ja omat taidetarvikkeet (omat pensselit ja 

kanvaasikankaat/-paperit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettaja: 

Kursseilla opettaa ranskalaistunut englantilainen Adam. Hän on ammattitaideopettaja ja taidemaalari, 

erikoistunut vesiväri- ja öljyväritöihin. Adam on asunut Dordognessa yli kolmanneksen elämästään ja 

hänen paikallistuntemuksensa antaakin kurssille persoonallisen ja syvällisen leiman. Alueen maisemien 

valot, varjot ja värit sekä vuorokaudenajat tulevat tutuiksi kurssilaisillekin ja niitä hyödynnetään 

kurssilla. 
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Kurssin kesto ja ohjelma: 

Kurssi kestää 8 päivää (7 yötä). Kurssi alkaa aloituspäivänä klo 15.00 ja päättyy viimeisenä päivänä klo 

10.00. Kurssille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssilla maalaat omaan tahtiisi. Aikaa on myös 

inspiroitumiselle, unelmoinnille, levolle…  

 

8.00–9.00  Aamiainen.  

9.00–13.00 Ohjattua työskentelyä, sis. kahvitauko.  

13.00   Lounas, Siesta  

14.30–18.30 Ohjattua työskentelyä, sis. kahvitauko.  

19.00 →  Aperitiivi ja illallinen. 

 

 
 

Matkan hinta sisältää:  

• 7 yön majoituksen 2hh/1hh 

• Opetuksen ryhmässä ja myös yksityisohjausta 

• Mahdollisuuden käyttää ateljeen tarvikkeita (ei pensseleitä tai kanvaaseja)  

• Täysihoidon (aamiaiset, lounaat, illalliset (paitsi ravintolaillalisen), ruokajuomat, kahvin, teen tauoilla) 

• Edestakaiset kuljetukset Vélinestä 

• Alv 

• Matkan yksilöllisen suunnittelun ja toteutuksen 

• Alueen kartan ja infon matkalle 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Lentoja 

• Pensseleitä ja kanvaaseja 

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksia 

 

Hintaperuste: 

Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Kurssipaikka saatavuuden mukaan. Pidätämme 

oikeuden hinnanmuutoksiin. 

 

Matkan peruutusvakuutus 

Mahdollista sairastapausta varten edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon 

sisältyy myös matkan peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava 

vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. 
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Maksu- ja peruutusehdot 

Matka on välitetty taidekurssi. Ennakkomaksu on 50 % matkan kokonaishinnasta. Ennakkomaksu 

maksetaan viimeistään 3 päivän kuluessa varauksesta. Loppuosa maksetaan 40 päivää ennen matkan 

alkua. Jos matkaan on vähemmän kuin 40 päivää suoritetaan koko matkan hinta heti. Ennakkomaksuun 

lisätään palvelupalkkiomme. Kurssikohteen vaihto tai kurssiajan muutos katsotaan aina peruutukseksi. 

       

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan 

ulkopuolella, sähköpostilla lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä. 

Sähköpostin perilletulon asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla vahvistusviestiä tai soittamalla. 

Maksettuja suorituksia ei palauteta missään peruutuksen vaihtoehdossa. 

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme matkadokumentit noin 4 viikkoa ennen matkan alkua. 

Mukana tulevassa voucherissa (kuitti maksetuista palveluista) on yhteystiedot, kurssi-info ja kartta 

kohteeseen. Huomauta mahdollisesta epäkohdasta kurssilla välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan 

korjattua. 

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 

yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä matkojen 

onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure"-tapauksissa, 

esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa selkkauksissa tai muissa vastaavissa 

tilanteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Pamplemousse oy on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04). 

Yleiset valmismatkaehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi. Mikäli tässä vahvistuksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa ehdoissa 

on eroavaisuutta, noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 
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