
 

Vervoer 
U vliegt op eigen gelegenheid naar de door 
u gekozen bestemming in Griekenland.  
Wij kunnen boottickets en transfers voor u 
regelen. Vervoer naar/van de werkplek en 
verschillende excursies zijn bij de prijs 
inbegrepen.  
Wij vangen u op de luchthaven op en zorgen 
voor de rest.  
Vergeet u niet een reis- & 
annuleringsverzekering af te sluiten!  
 

Accommodaties 
Wij hebben voor u op de verschillende 
bestemmingen een aantal leuke 
accommodaties geselecteerd. Al onze 
accommodaties zijn goed geoutilleerd, leuk 
ingericht en er wordt elke dag 
schoongemaakt. ’s Morgens kunt u genieten 
van een goed verzorgd ontbijt (inbegrepen) 
en de gastvrije eigenaars zorgen ervoor dat 
het u aan niets ontbreekt. Verlenging van 
verblijf is mogelijk op aanvraag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops 
De aquarelcursus wordt verzorgd door Anna 
Vollebregt, terwijl Anneke Kamerling u begeleidt 
bij het schilderen met olieverf en acryl. De 
mozaïek- en beeldhouwworkshops worden 
gegeven door lokale experts, waarbij Anna 
en/of Anneke u bijstaan. De groepen bestaan 
uit maximaal 12 deelnemers en de 
schildercursussen zijn exclusief materiaal. De 
ervaring heeft geleerd dat de meeste mensen 
het liefst met hun eigen materialen werken. Wij 
zorgen er wel voor dat er verf en penselen 
aanwezig zijn, voor het geval u iets mist, maar 
neemt u vooral uw eigen vertrouwde materialen 
mee. Bij de mozaïek- en beeldhouwworkshops 
zijn de materialen wel inbegrepen. 
 

 

 

Dagindeling 
Om 09.00 uur vertrekken we naar de plek waar 
we aan de slag gaan. We werken door tot een 
uur of 13.00, waarna we terugkeren naar ons 
verblijf. In de middag zijn er optionele excursies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners welkom! 
Wanneer wij schilderen, is er 
voldoende te beleven voor 
de partners en natuurlijk zijn 
ook zij welkom om deel te 
nemen aan onze uitstapjes! 
 

Excursies 
`s Middags kunt u deelnemen aan onze 
excursies of op eigen gelegenheid de omgeving 
verkennen. Wij laten u graag kennismaken met 
het Griekse leven en leiden u naar plekken, 
waar u anders nooit zou komen.  
De gemiddelde dagtemperatuur in mei, juni en 
september is ca. 25 ˚C! Dus een frisse duik in zee 
of het zwembad behoort uiteraard ook tot de 
mogelijkheden. 
Mocht u er liever zelf op uit trekken, dan kunnen 
wij met een aantrekkelijke korting een huurauto 
voor u regelen. 
 

 
 

Data en Prijzen 
Kijkt u voor de geplande data en prijzen op onze 
website: www.artista.nu. 
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Anna en Anneke 
Toen Anna in 1984 voor het eerst in Griekenland, 
op het eiland Rhodos aankwam, kreeg ze het 
gevoel ‘thuis te komen’. Daarna heeft ze vele 
eilanden en het vasteland van Griekenland 
bezocht. Ze woonde en werkte 9 jaar op het 
eiland Paros, waardoor zij de taal vloeiend 
spreekt. Op Paros heeft ze voor een krant 
langere tijd artikelen geschreven over wilde 
planten. Meer hierover kunt u vinden op: 
www.paroslife.com (rechter kolom ‘Wild 
Flowers’). In haar atelier op Paros heeft ze 
verschillende mensen van uiteenlopende 
nationaliteiten het schilderen mogen bijbrengen. 
Ook heeft ze veel van de wilde planten die op 
het eiland voorkomen geschilderd en 
beschreven. Talloze wandelingen maakte ze 
over het eiland, waarna ze naast het schilderen 
ook verhalen schreef over de ontmoetingen met 
mens en natuur.  
 

 

 

 

 

Anneke heeft de Gerrit Rietveld Academie 
afgerond en werkt als beeldend kunstenares 
met haar eigen bedrijf Artista. Daarnaast schrijft 
ze reisgidsen voor de serie www.het-boekje.nl. 
Ook zij heeft ruim 10 jaar in Griekenland 
gewoond, spreekt vloeiend Grieks, doet 
vertaalwerk, geeft ook Griekse les en keert nog 
regelmatig terug naar haar geliefde 
Griekenland.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Eventueel nog een vraagje? 

Gewoon even bellen of mailen! 
 

Creatieve vakanties in Griekenland 

Julianalaan 54 
3851 RD  Ermelo 

T: 0341-554979/ 06-22501731 
E: info@artista.nu 

 

Kijkt u voor meer informatie op: 

www.artista.nu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatieve  

vakanties 

in Griekenland 
 

Weekarrangementen 
met 4-daagse creatieve workshops  
voor beginners en gevorderden. 
Heerlijk ontspannen schilderen, 
beeldhouwen of mozaïeken onder 
de Griekse zon in de maanden mei, 
juni en september 

 

Op verschillende bijzondere locaties in 
Griekenland kunt u aan onze gezellige schilder- 
beeldhouw- en mozaïek workshops 
deelnemen. Bij het schilderen behoren zowel 
aquarel als acryl en olieverf tot de 
mogelijkheden. 
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