Emel Boutique Hotel
Güzelcamli 2023
I mega skønne omgivelser skal vi bo på denne perle af et botique Hotel, hvor hollandske Evelin og hendes mand Metin står for værtskabet.
Der er kredset for detaljerne og maden, Haven er af Edens Have karakter. Akvarelkursus tilbydes på turen. Så ugen her er både for malende
og ikke malende.
Pris: kr. 7800 pr person i dobbeltværelse– ved. Min. 10 personer.
Enkeltværelsetillæg kr. 1000,- Akvarelkursustillæg kr. 1100,Prisen inkluderer en uges ophold på Botique Hotel Emel.
Fly til Izmir med afgang KBH den 13. maj kl.18.40 med SunExpress. Hjem d. 20.
maj Ankomst Kbh kl.17.50
Inkluderet er fly, transfers. ½ pension Akvarelkurset er med Annelise Pio kan
tilvælges

Nina Poschmann tilbyder vandgymnastik de dage, det er muligt i havet. Alt efter
vejrforhold. Der er ikke swimmingpool på hotellet.
Ellers tilbyder jeg fælles yoga i olivenlunden tilhørende fra morgenenstunden.
Prisen inkluderer ikke afbestillings/sygeforsikring. Udgifter til eksterne udflugter
må påregnes.
Depositum inden 1. febr. 2023 kr. 3000,Konto: 6301 1639013

Alle spørgsmål angående turene
rettes til rejsearrangør Nina
Poschmann.
Medlem af rejsegarantifonden

Det er i landsbyen Güzelcamli, vi tager udgangspunkt i denne interessante rejse til en egn i Tyrkiet, der er kulturrig, smuk og hvor landsbylivet udfolder sig. Her finder vi bl.a. forhistoriske Efesos, smukke kystlinjer og en venlighed, som kun opleves væk fra masseturisme.

Gå ind og få yderlige oplysning på Pension Emels hjemmeside her: https://
emelpension.nl/en

Der er virkelig kræset for detaljerne på
dette hotel, som ligger ret op ad den
store og smukke naturpart Millet Park,
der er omdrejningspunktet for området
og landsbyen. Området er kendt for
dets skønhed og også for de varme,
helsebringende kilder, der popper op
mange steder i nærområdet.

Akvarelkurset tilbydes af min igennem mange år
samarbejdspartner og meget dygtige akvarellærer Annelise Pio. Inspiration,
se her: www.pio-akvarel.dk

Et autentisk og farvestrålende marked
på mandage i landsbyen er virkelig er
værd at besøge og også hente inspiration til de malende
Hotellet og den tilhørende meget
smukke have er i sig selv inspirationskilde til de malende, men ugen kan
arrangeres individuelt efter ønske.
Malende eller ikke malende.

Ture arrangeres til bl.a. Effesos.
Sejlture med hotellets egen båd op
langs den smukke kyststrækning.
Det lokale Hamam er et must.. Der
er så rigelig mange ting at nyde her.
Hotelværelserne er alle smagfuldt
indrettet og der er en balkon til hvert
et værelse

Jeg selv tilbyder vandgymnastik når vejret tillader det. Hotellet har ingen
swimmingpool, så vi skal bruge havet, der ligger tæt ved.
Tag også gerne en yogamåtte med. Det vil være en sand fryd med
morgenyoga i haven på morgenstunder, hvor vi ikke vandgymnastikker.
Alt i alt skal vi sammen nyde en pragtfuld uge med skønhed for øjet,
aktivitet for kroppen og pragtfulde kulturelle oplevelser, hvis man ønsker
det.
I Milet Park er der 4 skønne naturstrande, mulighed for vandreture,

