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Plenery malarskie w Andaluzji 
Zawsze marzyłeś o malowaniu? Siedzi w Tobie chęć wyrażenia siebie? A może chcesz się dowiedzieć, czym jest malowanie intuicyjne 
uczestnicząc w warsztatach malarskich w otoczeniu pięknej andaluzyjskiej krainy? :) Z ArteconAga i MyMalaga.pl to teraz możliwe :) 
Hiszpańskie słońce, andaluzyjska kuchnia w kombinacji z ciekawym malarskim plenerem. 
 
Nasza oferta to idealne połączenie wakacji z możliwością rozwijania zdolności twórczych dla osób o bardzo różnym poziomie umiejętności.
Z naszym profesjonalnym wsparciem oddasz się artystycznym poszukiwaniom i wypracowaniu własnych środków wyrazu.
 
ARTEconAGA gwarantuje zajęcia oparte na indywidualnym trybie nauczania, różnorodności tematów i technik plastycznych. 
Z kolei MyMalaga.pl pokaże Wam najurokliwsze miejsca Andaluzji, hiszpańską kulturę oraz prawdziwą ucztę smaków. 
W połączeniu sprawimy, że poznasz co oznacza andaluzyjska radość życia ;)
 
Zajrzyj w głąb w siebie, wypocznij i przeżyj razem z nami artystyczną przygodę w Andaluzji. 
Gwarantujemy słońce, chwile wypełnione twórczymi uniesieniami, cudowną kuchnię oraz dużo pozytywnej energii ;) 



Plenery malarskie w Andaluzji 

Wprowadzimy Cię w świat sztuki, nawet gdy był on Tobie dotychczas całkowicie nieznany! 

Bardziej zaawansowani „artyści” poprzez intensywną pracę twórczą w otoczeniu andaluzyjskiej przyrody i architektury w 
wyśmienitym śródziemnomorskim klimacie i z naszym profesjonalnym wsparciem, niczym wspominani wcześniej hiszpańscy 
mistrzowie, oddadzą się poszukiwaniom artystycznym i wypracowaniu własnych środków wyrazu. 
 
ARTEconAGA jako pasjonatka malowania intuicyjnego otwiera ludzkie serca i rozwija kreatywność. Podczas swoich zajęć nie 
tylko pomaga odkryć różne techniki malowania, ale również przypomina wszystkim, jak ważną częścią życia jest możliwość 
przelania swoich emocji na kartkę papieru.

Więcej informacji na :

http://www.mymalaga.pl/warsztaty-malarskie-w-andaluzji

http://www.mymalaga.pl/warsztaty-malarskie-w-andaluzji


Proponujemy Państwu wspólny weekend  pełen twórczych doznań, pięknych krajobrazów, najlepszej andaluzyjskiej kuchni i dobrego wina. Magiczne 3 dni 
podczas których będziemy nie tylko malować w otoczeniu andaluzyjskich krajobrazów, ale również każdy znajdzie czas na oddech i relaks na plaży. Ponadto 
spędzimy cudowny dzień malując w plenerze i poznając smaki andaluzyjskiej kuchni. Co więcej ostatniego dnia zwiedzimy Ronde i najstarszą arenę byków w 
Hiszpanii, ugotujemy wspólnie paelle oraz skosztujemy wina ekologicznego. 

Cena 325€ (przy grupie min 12 os)
Cena zawiera:
-  7h warsztatów malarskich oraz materiały 
-  3 noclegi w pokojach 2 os. w Cortijo
-  3 śniadania
-  powitalną obiadokolacje w dniu 15.06 
-  wodę i świeże owoce podczas malowania 
-  kolację z muzyką na żywo w dniu 16.06 
-  wycieczkę do Rondy z polskim przewodnikiem wraz z biletem wstępu na arenę byków
-  warsztaty gotowania paelli
-  wizytę w winiarni wraz z degustacją oraz lunchem

*Cena nie zawiera lotu do Malagi oraz ubezpieczenia

Weekend 15 - 18 czerwca 2018r.  

Zapisy :
mymalagapl@gmail.com 

+48 667 313 782 

+34 693 572 413

 

mailto:mymalagapl@gmail.com
http://www.mymalaga.pl/warsztaty-malarskie-w-andaluzji


Kiedy w Polsce czuć już jesień a dzień staje się krótszy na Costa del Sol wciąż panuje prawdziwie wakacyjna atmosfera i piękna pogoda. Wspólny tydzień z nami pozwoli Państwu 
zapomnieć o szarej rzeczywistości, nacieszyć się słońcem i wzbogacić serce o twórcze doznania. Niezapomniane 7 dni podczas których będziemy nie tylko malować w otoczeniu 
andaluzyjskich krajobrazów, ale również każdy znajdzie czas na oddech i relaks na plaży. Spędzimy cudowny dzień malując w plenerze i poznając smaki andaluzyjskiej kuchni. 
Zwiedzimy Ronde wraz najstarszą arenę byków w Hiszpanii, ugotujemy wspólnie paelle oraz skosztujemy wina ekologicznego.  Wybierzemy się również do Granady, gdzie. będziemy 
podziwiać trzy najpiękniejsze i najstarsze dzielnice Granady: Realejo, Sacramonte oraz Albayzin oraz wejdziemy do jednej z jaskiń zamieszkanych przez Cyganów, gdzie napijemy się 
tradycyjnej sagrii. Z kolei w Maladze dowiemy się na czym polega andaluzyjska radość życia, przejdziemy szlakiem murali i skosztujemy w typowych chiringuito przy plaży. 
Natomiast 3 ostatnie dni wypełnią nam spokój, artystyczne uniesienia, podczas których poznamy tajniki malowania intuicyjnego. 

Cena 685€ (przy grupie min 12 os)
Cena zawiera:
-  13h warsztatów malarskich wraz z materiałami
-  7 noclegów w pokojach 2 os. w Cortijo
-  7 śniadań
-  kolację z muzyką na żywo w dniu 16.06 
-  powitalną i pożegnalną obiadokolacje  
-  lunch, wodę i świeże owoce podczas malowania 
-  wycieczkę do Rondy wraz z biletem wstępu na arenę byków
-  warsztaty gotowania paelli oraz wizytę w winiarni wraz z degustacją oraz lunchem
-  wycieczkę do Malagi 
-  wycieczkę do Granady  

*Cena nie zawiera lotu do Malagi oraz ubezpieczenia

Tydzień 15 - 22 czerwca 2018r.   

Zapisy :
mymalagapl@gmail.com 

+48 667 313 782 

+34 693 572 413

 

mailto:mymalagapl@gmail.com
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15.06 Piątek 
 
Zakwaterowanie ( w zależności od lotu) 
Czas wolny, relaks na plaży 
godz. 18.00 Wprowadzenie do warsztatów 
godz. 19.30 Obiadokolacja 

Program Plenery Malarskie w Andaluzji 

 16.06 Sobota 
 
godz. 08.00 - 10.00  Śniadanie 
godz. 10.00 - 13.00  Warsztaty malarskie 
godz. 13.00 - 18.30  Czas wolny, relaks na plaży
godz. 18.30 - 19.00  Transfer
godz. 19.00 - 21.00  Warsztaty malarskie w plenerze 
godz. 21.00             Kolacja na świeżym powietrzu: tradycyjna 
                              kuchnia a andaluzyjska z muzyką na żywo



17.06 Niedziela 

godz. 07.30 - 09.00  Śniadanie 
godz. 09.00 - 11.00  Transfer 
godz. 11.00 - 13.00  Zwiedzanie Rondy z przewodnikiem 
godz. 13.00 - 13.30  Czas wolny
godz. 13.30 - 17:00  Zwiedzanie winiarni i degustacja wina,
                             wspólne gotowanie paelli, lunch 
godz. 17.00 - 19.00  Transfer 
godz. 19.00             Czas wolny

Program Plenery Malarskie w Andaluzji 

18.06 Poniedziałek ( opcja weekend 15 -18.06)
 
Wykwaterowanie, śniadanie lub suchy prowiant* 
( w zależności od godz. lotu) 



18.06 Poniedziałek
 
godz. 08.00 - 10.00  Śniadanie 
godz. 10.00 - 13.00  Warsztaty malarskie
godz. 13.00 - 14.30  Lunch
godz. 14.30             Czas wolny, relaks na plaży 
 
20.06 Środa
 
godz. 08.00 - 10.00  Śniadanie 
godz. 10.00 - 13.00  Warsztaty malarskie
godz. 13.00 - 14.30  Lunch
godz. 14.30             Czas wolny, relaks na plaży 

19.06 Wtorek
 
godz. 08.00 - 09.30  Śniadanie 
godz. 09.30 - 10.00  Transfer
godz. 10.00 - 13.00   Zwiedzanie Malagi 
godz. 13.00 - 14.30   Lunch w formie tapas w lokalnej restauracji
godz. 13.30 - 14.30   Czas wolny 
godz. 14.30 - 15.00   Transfer
godz. 16.00               Czas wolny
           

Program Plenery Malarskie w Andaluzji 



21.06 Czwartek

godz. 08.00 - 10.30   Transfer Malaga - Granada 
godz. 10.30 - 13.30    Zwiedzanie Granady z polskim przewodnikiem 
godz. 13.30 - 15.00    Lunch w formie tapas 
godz. 15.00 - 16.30    Czas wolny
godz. 16.30 - 18.30    Transfer Granada - Malaga
godz. 18.30                Czas wolny 
godz. 20.30               Pożegnalna kolacja

 

Program Plenery Malarskie w Andaluzji 

22.06 Piątek
 
Wykwaterowanie, śniadanie lub suchy prowiant* 
( w zależności od godz. lotu) 



Arte Con Aga

Aga Strauss to absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale projektowania form przemysłowych. 
Artystka, projektantka, dekoratorka i przede wszystkim nauczycielka sztuk plastycznych.
 
Od 10 lat mieszka na Costa del Sol i od dawna zaraża miłością do sztuki podczas swoich zajęć indywidualnych 
i grupowych. Pasjonatka malowania intuicyjnego, dzięki któremu otwiera ludzkie serca i rozwija kreatywność. 
Podczas swoich zajęć nie tylko pomaga odkryć różne techniki malowania, ale rówież przypomina wszystkim, jak 
ważną częścią życia jest możliwość przelania swoich emocji na kartkę papieru.
 
Autorka  Arte con Aga i Arte terapuetico con Aga  oraz kilku innych projektów malarsko - edukacyjnych dla dzieci 
i kobiet, bądź mieszkańców Costa del Sol. Prywatnie mama 2 dzieci i żona, która lubi wędrówki górskie, dobrą 
kuchnię oraz swoją pracę :) Ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii i miłości do malowania, którą zarazi każdego ;) 

O NAS  

MyMalaga.pl

Joanna Karońska założycielka MyMalaga.pl  pierwszego polskiego portalu o Maladze i Andaluzji 
oferującego m.in organizację wypraw i eventów dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych. 

Od 5 lat zakochana w Maladze zwiedza, rekomenduje, odkrywa Andaluzję by później móc przekazać 
swoją wiedzę w prowadzonym przez siebie przewodniku. Jej drugą miłością jest organizacja eventów oraz 
programów specjalnych w Andaluzji.  

KONTAKT: mymalagapl@gmail.com 
                     +48 667 313 782 
                    + 34 693 572 413

https://www.facebook.com/ARTEconAGA/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ARTEterapeutico/?ref=page_internal
http://www.mymalaga.pl
http://m.in
mailto:mymalagapl@gmail.com

