
Toscana2017

Har du lyst til en ferieform, der byder på 
mere end blot afslapning og lunt ital-
iensk sommervejr? 

Drømmer du om at udforske og udvikle 
dit kunstneriske talent under sydens sol, 
mens resten af familien hygger sig ved 
swimmingpoolen? 

Eller vil du med ud og opdage små 
specialbutikker og vingårde. Komme 
på rundvisning og vinsmagning på Il 
Greppo og prøve at være med til at 
stege en 13 kg. Porchetta i en brænde-
fyret oven?

Så tag med 
til Toscana!

Vi bor på en ægte toscansk vingård, som udover vin også dyrker oliven, solskikker og korn drevet 
af familien Parigi i mere end 50 år.

Vi har arrangeret male/livsnyderkurser i Toscana i 8 år, nogle familier har været med næsten alle 
årene, andre er med ét år og kommer tilbage på et senere tidspunkt. Nogle er på II Greppo i flere 
uger - andre kombinerer opholdet med en uge ved havet. På Il Greppo kan man holde ’ferie med 
indhold’ med sin familie og samtidig kan man deltage i fælles aktiviteter i det omfang man har lyst - 
det er hele pointen med en god ferie - ’Il Greppo spirto’ plejer vi at sige.

Praktiske informationer
Du sørger selv for transporten
Man kan enten køre selv eller flyve. De nærmeste lufthavne er Firenze, Bologna, Pisa og Rom.
Hvis man flyver er det nødvendigt at leje en bil, da indkøbsmuligheder er 3 km. væk. Med bil kan 
du besøge nogle af de kendte vindistrikter som Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montal-
cino eller Chianti og gå på opdagelse i de mange spændende middelalderbyer i området. 
 
Du vælger selv lejligheden
På II Greppo er der 16 lejligheder at vælge imellem. De er alle i rustik toscansk stil med eget bad, 
toilet og køkken, så man selv kan lave mad. 
De koster typisk fra 4.300 kr. (2 pers.) - 7.500 kr./uge (5 pers.) Inkl. slutrengøring.
Du betaler for lejligheden direkte til Paolo, når I forlader Il Greppo.

Periode
Uge 28 (lørdag d. 8 juli - 15. juli) og/eller uge 29 (lørdag d. 15 juli - lørdag d. 22 juli).

Priser 
Malekursus og/eller Livsnyder 1 uge: 2.600 kr.  2 uger: 3.200 kr.
For malekursus er prisen for 1 voksen og Livsnyder er pr. familie (max. 2 voksne og 2 børn)

Hvad er det for en type ferie?

Ferie med indhold

www.farupohrt.dk

For mere information og tilmelding 
kontakt Charlotte på: 
charlotte@farupohrt.dk
mobil 20815970
www.farupohrt.dk



Vi arrangerer for 8. år i træk malerkurser på den toscanske vingård Il Greppo, 
der ligger 10 km fra vinbyen Montepulciano og som drives af familien Parigi. 

Her I hjertet af Toscana med udsigt til cypresser, solsikker og bølgende vinmarker er der masser 
af plads og ro til kreativitet og fordybelse. Og tid til at dase ved swimmingpoolen. 

Opholdet på Il Greppo er en familieferie med indhold. 
Her er aktiviteter for både børn og deres voksne hele ugen igennem – hvis man har lyst.

Vælg imellem

...eller
Livsnyder-
pakken

l	Velkomstpakke med smagsprøver fra Il Greppo 

l		Rundvisning og vinsmagning på Il Greppo med Paolo Parigi

l		Tur til andre vinproducenter og butikker med lokale specialiteter

l		Vi tilbereder sammen en 13 kg stor porchetta i den brændeop-
varmede ovn. 

l	Yoga
l		Velkomstmiddag første aften kl.20 

i Il Greppo’s restaurant
l	Fælles grill-aftener
l		Fernisering fredag aften 
        - udstilling på Il Greppo
l		Aperitivo ved tidelig aften ved 

poolen

Aktiviteter 
man kan deltage i

Tilbud til børnene...og deres voksne
l		Maleworkshop 
        Fredag kl. 15.30 - 17.00 
        Pris 150 kr.
l	Swimmingpool
l	Badminton 
l	Volleyball - midt i olivenlunden
l		Boscia – hvis man er frisk kan 

man udfordre de lokale i den 
nærmeste by?

l		Bordtennis - er det dig der skal 
være Il Greppo champ i 2015?

l	Tenninsbaner i køreafstand
l		Løb om morgenen inden det 

bliver for varmt
l		Cykling – gode muligheder 

for både landvej og offroad i 
mange sværhedsgrader

Malekursus
l		Intensivt malekursus (3 

formiddage og en hel dag), 
hvor vi eksperimenterer med 
forskellige teknikker i olie og 
akrylmaling. Vi arbejder både 
abstrakt og figurativt. Alle 
uanset niveau kan deltage.

l		Inkl. lærreder. Tag selv dine 
foretrukne kunstfarverfarver, 
pensler mv. med. Jeg kan 
sende en liste til jer, hvis I 
aldrig har malet før.

l		Fernisering og udstilling på Il 
Greppo i uge 28.


