
AKVARELKURSUS I ISLAND 7. – 14. august 2023
v. billedkunstner og cand. arch. grafisk designer MDD Karin Lykke Groth

Tag med på male- og naturrejse i Grundarfjörður på Snæfellsnes i Island!

Det er med stor fornøjelse, at min mand og jeg for første gang kan tilbyde et ugekursus i akvarel i Island! 
Kurset afholdes på Snæfellsnes på Islands sydvestkyst, kendt som ”miniature-Island”. Snæfellsnes byder på 
skønne naturoplevelser; bl.a. fuglefjelde, lavasletter, vulkaner, gletsjere og smukke bjerglandskaber.

Kurset afholdes i Grundarfjör∂ur med masser af motiver og inspiration i lokalområdet – tæt på det berømte 
Kirkjufell og vandfaldene Kirkjufellsfoss og Grundarfoss.

6 kursusdage med inspirerende oplæg til bl.a. skitsering i det fri, tips og tricks til islandske akvarelmotiver og 
individuel vejledning – vekslende med små udflugter og en heldags bustur på Snæfellsnes, med mulighed for 
skitsering i det fri.

PRIS DKK 18.000,- INKLUDERER:

• Kursusafgift, 6 kursusdage tirsdag d. 8. – søndag d. 13. august 2023, kl. 9 – 17
• 1 heldagsudflugt torsdag d. 10. august 2023 for kursusdeltagere og ledsagere på Snæfellsnes med  

engelsktalende guide v. Snæfellsnes Excursions
• Fælles bustransport fra Keflavik Lufthavn til Grundarfjör∂ur man. d. 7. aug. om eftermiddagen, med op-

samling ved BSI busstation i Reykjavik – og returtransport man. d. 14. aug. 2023 fra Grundarfjör∂ur om 
morgenen v. Snæfellsnes Excursions

• 7 overnatninger på Stöd Guesthouse, Grundarfjör∂ur i delt dobbelt- eller familierum m. bad / toilet
• Halvpension med morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe / the og forfriskninger alle dage
• Velkomstbuffét på ankomstdag mandag d. 7. august 2023

Tillæg DKK 2.000 v. enkeltværelse m. eget bad og toilet / Ledsagere, der ikke deltager på kurset: DKK 12.000

Begrænset antal kursusdeltagere – min 8, max 14

Bindende tilmelding sker ved betaling af depositum på DKK 3.500 pr. deltager / ledsager. Restbeløb betales 
senest 2 måneder før med betalingsfrist d. 7. juni 2023.

For yderligere information: 
Kontakt Karin Lykke Groth, tlf. 24 24 65 74 / karin@lykke-grafisk.dk · www.karinlykkegroth.dk


