NYT

NR. 1
2019

• Dag 5
Heldagstur til Albissola i Italien. Besøg i Casa Jorn og i Ce
ramico San Giorgio hvor Jorn arbejdede. Om eftermiddagen
rundvisning på det lokale MUDA-museum, der har adskillige
af Jorns keramiske værker. Og indimellem en god frokost på
en af byens mange fiskerestauranter.
Aftensmad på egen hånd i Nice.

Udflugt med CLAY Venner
Keramik- og kunsttur til Sydfrankrig
Til orientering for CLAY Venner præsenterer tur- og arrange
mentsudvalget den tidligere omtalte keramik- og kunsttur til
Sydfrankrig og Norditalien. Turen gennemføres i april 2020.
Der kan forekomme ændringer i programmet, og det endelige
program udsendes i god tid til deltagerne på mail.

• Dag 6
‘Fri leg’ i Nice, med mindre man vælger formiddagsafgang fra
Nice. Der vil sandsynligvis være mulighed for flyafgang enten
formiddag eller aften.
Fly til Billund med mellemlanding i Amsterdam med KLM vil
evt. også blive en mulighed.

Foreløbigt program for keramikturen i april 2020
– med fokus på Asger Jorn og Picasso.
Datoforslag er ugen efter påske 14. -19. april 2020.

Pris 10.500 kr.

Program
Fly med SAS eller Norwegian direkte fra København til Nice
og retur.
Fællesbus vil opsamle deltagere fra Middelfart. NB! Kun på
udrejsen. Efter ankomst retur fra Nice er der ikke medregnet
fællestransport tilbage til Fyn.

Inkluderet i prisen
• Fælles bustransport fra Middelfart til Københavns Lufthavn
(med mulighed for opsamling relevante steder)
• Fly København/Nice og retur Nice/København
• Afhentning i lufthavnen direkte til hotellet i Nice
• 5 nætter i dobbeltværelse i charmerende 4* Hotel Villa
Victoria i Nice inkl. dejlig morgenmad
• 4 middage på restauranter i Nice og 1 frokost (i Albissola)
• Dansk rejseguide til rådighed alle dage (Pia Scharling) +
foredrag og rundvisninger af Bodil Lütken og Claus Fenger
• Bus til rådighed dag 3, 4 og 5
• Museumsentreer + kunstguidet rundvisning (på engelsk)
på de museer, vi vælger at besøge i fællesskab, samt på
Jorn Museet i Albissola.
* Ved alle middage er vand inklusive, mens vin/øl er for egen
regning.

• Dag 1
Afg. Københavns Lufthavn om formiddagen ca. kl. 10.
Indkvartering og introduktion til Nice, udlevering af kort over
byen og anden info om keramik, kunst, historie m.v.
Bodil og Claus viser rundt i den gamle by efter frokost.
Fælles 3-retters menu på god lokal restaurant* (minus drik
kevarer).
• Dag 2
Efter morgenmaden kan man opleve Musée Matisse eller
MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain) med
hhv. Claus og Bodil som guider. Musée Chagall er en tredje
mulighed – uden guide.
NB! Transport med taxa (evt. cykeltaxa) rundt i Nice for egen
regning, eller med bus eller sporvogn – eller på gåben.
Om aftenen fælles 3-retters menu.

Tilmelding og praktisk information
Deltagerantal min. 15 og maks. 35 personer. Depositum ved
tilmelding 2000 kr. Restbeløbet betales 2 måneder før afrejse.
Tillæg for eneværelse 1800 kr.
Sidste frist for tilmelding er 1. september 2019 men meget
gerne før denne dato.
Rejsen arrangeres af Pia Scharling fra PUST Rejser. Yderligere
info og tilmelding til 31264100 eller mail: info@pustrejser.dk
Hjemmeside: pustrejser.dk

• Dag 3
Antibes og Vallauris
Asger Jorn besøgte Picasso i 1946, da Picasso havde ateli
er i Antibes på Chateau Grimaldi, som i dag rummer Musée
Picasso, som vi besøger.
Turen fortsætter til Vallauris med besøg på Picassomuseet
(Musée National Picasso Vallauris), hvor der også bliver tid
til at slentre ind og ud af de mange keramikværksteder og
-butikker i byen.
Om aftenen fælles 3-retters menu.

Bodil Lütken og Claus Fenger

• Dag 4
Fondation Maeght i Vence samt Matisses lille kapel, Chapelle
du Rosaire de Vence.
Hvis der er tid desuden besøg på Musée National Fernand
Léger i den hyggelige by Biot samt det keramikhistoriske mu
seum, le Musée d’histoire et de céramique biotoises.
Om aftenen fælles 3-retters menu på god lokal restaurant.

Casa Jorn, Albissola, Italien. Foto: privat
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