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Sardinien är Medelhavets näst största ö, en ö för avspänd semester med mycket bad och
sol. I byar och städer lever konsthantverk och traditioner. Däremellan en fantastisk natur.
Det sardiska landskapet är till stora delar kargt och bergigt, för att plötsligt ge plats åt
olivlundar och andra odlingar i dalgångar och på slänter. Den orörda naturen är bitvis rena
vildmarken, frodiga skogar med kastanj och korkek. Här och där fångar blicken en
fårahjord på bete. Fårost, "pecorino", är en godsak att köpa med sig hem. Vandring eller
ridning i pastorala landskap, spännande klättring, exotiska viner och mycket mer väntar
den nyfikne turisten.
Sardinien är det självklara valet för den som söker vackra "egna" stränder och kristallklart
vatten att njuta av i lugn och ro. De flesta stränderna är naturstränder, och de sardiska
kusterna är ständigt omväxlande. Höga klippor viker plötsligt undan för breda
sandstränder, till synes helt orörd natur samsas på sina håll med utbygd lyxturism. Den
som söker möjlighet till dykning, snorkling, segling och vindsurfing på ön, kommer inte att
bli besviken...

Nu med fler flygalternativ:
Alitalia: Flyger Köpenhamn Rom med start den 25:e mars.
Air One: Flyger Köpenhamn Venedig från den 18:e maj.
Easyjet: Flyger Köpenhamn Rom från den 8:e april.
SAS: Flyger Köpenhamn - Cagliari
(Sardinien) från 4:e juli,
Köpenhamn - Palermo (Sicilien)
från den 21:a juni,
Helsingfors - Rom med start den
6:e april,
Stockholm - Palermo från den 29:e
juni,
Stockholm - Cagliari från den 29:e
juni,
Oslo- Cagliari från den 3:e juli,
Oslo- Palermo med start den 5:e
juli.
Vueling: Köpenhamn - Florens
från 31:a mars.
Flynonstop: Ny flyglinje från
början av april Kristiansand (Norge)
- Parma.
Norwegian: Ny linje Helsingfors Venedig från april.

ITALIEN PÅ FACEBOOK

PASS PÅ
Miljözoner (ZTL Zone
a Traffico Limitato)

Turistskatt

Många städer I Italien har
introducerat miljözoner
(ZTL) för att minska
trängsel, miljöförstöring
samt för att skydda historiska monument. Vi rekommenderar att du informerar dig noga, om bilregler, via vår hemsida
innan du reser.

Flera städer I Italien har
infört en kommunal turistskatt, som du måste betala
kontant när du checkar ut
från ditt boende.
Kontrollera noga när du
bokar vad som gäller just i
kommunen dit du ska!

December 2012 skrev vi vårt
första Facebook-inlägg. Sidan
uppdateras dagligen med
resetips, evenemang, recept
m m. Vi hälsar dig välkommen
att följa oss också.

Vi ansvarar inte för innehållet i de externa länkarna i dokumentet. Om du vill avboka våra nyhetsbrev kan du kontakta oss via mail:
Stockholm@enit.it . Mer information om Italien finner på vår hemsida: www.italiantouristoffice.se

