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Kunst- en cultuurreizen op maat
© f o t o ’ s : A r m e n C a s n at i , E m a n u e l a C o l o m b o e n S h a n a F o r l a n i .

Het Milanese ELESTA TRAVEL biedt echt bijzondere en exclusieve
kunst- en cultuurreizen naar Italië. Onze Italiaanse experts
ontwerpen speciale reizen op maat voor iedereen die op zoek wil
naar onontdekte schatten buiten de gebaande paden.
Wij doen op basis van persoonlijke wensen een inspirerend voorstel
dat we naar wens aanpassen. We zijn namelijk gespecialiseerd in
exclusieve en op maat gemaakte reizen in Italië, georganiseerd en
begeleid door Italiaanse experts. Voor de ultieme ervaring wordt de
complete reis tot in de kleinste details voorbereid.

Mozaïeksteden langs de Adriatische Kust
Tijdens deze reis ontdek je hoe mozaïeken meesterwerken worden.
De reis start in Milaan, waar prachtige voorbeelden van deze kunst
verborgen liggen in twee van de belangrijkste kerken. Daarna ga je
naar Ravenna, de hoofdstad van de mozaïekkunst, en vervolgens

gaat de reis langs de Adriatische kust naar Venetië. Tenslotte
bewonder je in de regio Friuli Venezia-Giulia schitterende mozaïeken
(uit de 4de – 11de eeuw) in Aquileia, Grado en Triëst.

In het voetspoor van Caravaggio
Een reis in het voetspoor van een van de beroemdste Italiaanse
kunstenaars ter wereld: Michelangelo Merisi uit Caravaggio.
In Milaan ontdek je zijn meesterwerken in de musea en tijdens
een diner bij kaarslicht en een fotografie-workshop begrijp je hoe
belangrijk de weergave van het licht is in Caravaggio’s werken.
Verder bezoek je de pinacoteca in het beeldschone Cremona
(Lombardije) en vervolgens reis je naar Bologna, waar Caravaggio’s
invloed in de studie van licht en schaduw wordt verklaard. In Florence
en Rome bewonder je nog meer meesterwerken en leer je over het
ontstaan van de barok. De reis eindigt aan de Toscaanse kust waar
de schilder overleed.

Op onze website www.elestatravel.com vind je nog meer inspirerende voorbeelden. Voor informatie
in het Nederlands kun je contact opnemen met Barbara den Dubbelden, b.dendubbelden@elestatravel.it.
Volg ons ook op facebook.com/elestatravel.

