
 

 

 

 

Teken- en schildercursus door KeesArt  

in Villa Pellegrino, Tuoro sul Trasimeno, Umbrië 

 

Van 10-15 mei 2021 organiseert Kees Oosting van KeesArt een teken- en 

schildercursus in Villa Pellegrino in Tuoro sul Trasimeno aan het Trasimeno-meer. 

De workshop is bedoeld voor cursisten die in Villa Pellegrino verblijven. 

De workshop bestaat uit: 

• Dagelijks van 11 t/m 14 mei zijn er teken- en schilderlessen van 9.30 – 13.00 

uur en van 15.30 – 17.30 uur,  

• Afhankelijk van aankomst op 10 mei wordt door Keesart de introductie 

verzorgd, 

• Voor tekenmaterialen wordt gezorgd en is incl de prijs, 

• Een dagexcursie naar het schitterende Assisi onder leiding van KeesArt, 

Het verblijf in Villa Pellegrino bestaat uit: 

• Deelnemers verblijven 5 nachten in een Bed & Breakfast kamer of 

appartement met elk een douche en toilet. Er bestaat de mogelijkheid dat 

het appartement gedeeld wordt.  

• Deelnemers die samen met een bekende de cursus gaan volgen, bestaat de 

mogelijkheid dat ze het appartement delen. 

• 5 x een uitgebreid ontbijt, 

• 5 x ’s avonds een Italiaans 3-gangen diner incl wijn en water. Er wordt 

rekening gehouden met gluten-/lactose-allergieën of vegetariërs, vantevoren 

door te geven, 

• Gedurende de cursusdagen is er koffie/thee of water. 

De totaalprijs van de teken-/schildercursus en overnachtingen in Villa Pellegrino 

met uitgebreid ontbijt en diner bedraagt € 948,- (Keesart € 350,- en Villa 

Pellegrino € 598,- 

€ 350,- dient uiterlijk 2 weken na ondertekenen overeenkomst KeesArt  

overgemaakt te worden naar rekeningnummer:  

NL12INGB0797835474 ten name van  K. Oosting, onder vermelding van Teken- 

en schilderworkshop. 



€ 598,- dient uiterlijk 2 weken na ontvangst reserveringsbevestiging 

overgemaakt te worden naar rekeningnummer: 

NL88ASNB0708903223,  t.n.v. R.S. Pellegrino, onder vermelding van Verblijf 

Villa Pellegrino 10-15 mei 2021. 

Bij de prijs inbegrepen: 

Keesart:  

Ophalen en wegbrengen van treinstation Terontola naar Villa Pellegrino, 

Teken-schildercursus incl materialen,  

Autorit naar Assisi. 

Villa Pellegrino:  

5 overnachtingen op basis van een B&B kamer of appartement met eigen douche 

en toilet per kamer/appartement,  

5 keer uitgebreid ontbijt,  

4 keer een Italiaans 3-gangen diner incl wijn en water, koffie en Limoncello,    

1 keer pizza-avond in restaurant in de omgeving, 

Gedurende de cursusdagen koffie/thee en water, 

Toeristenbelasting. 

Niet bij de prijs inbegrepen: 

Eten en drinken in Assisi. 

Uw reis naar en van Villa Pellegrino. 

Voorwaarden: 

Als de cursus vanuit KeesArt door omstandigheden niet door kan gaan, wordt de 

cursus verplaatst of geannuleerd in overleg met de deelnemers, KeesArt en Villa 

Pellegrino.  

• Bij annulering door deelnemer rekent Keesart € 25,- administratiekosten. 

• Bij annulering door deelnemer stuurt Villa Pellegrino de factuur welke u kunt 

indienen bij uw reisverzekering. Het is aan te raden een reisverzekering af te 

sluiten, dat u o.a. bij de ANWB kunt doen. 

• Deelnemers zijn verplicht om namen en telefoonnummers van twee bereikbare 

thuisblijvers op te geven, dit in geval van calamiteiten. 

Als u nog vragen heeft, horen we het graag. 

 

Kees Oosting, KeesArt, www.keesart.nl 

Sandra Pellegrino, Jeroen Westhoven, Marijke Pellegrino-Kanters en Mauro 

Westhoven, Villa Pellegrino, www.villapellegrino.com 

http://www.keesart.nl/
http://www.villapellegrino.com/

