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B ARNVÄNLIGA F RIULI V ENEZIA G IULIA
Opera i det fria

Den barnvänliga regionen Friuli Venezia Giulia sträcker ut sig mellan Adriatiska havet och Alperna i
nordöstra Italien. Här bjuder Grados och Lignanos breda sandstränder in till skön avkoppling i solen,
staden Trieste bjuder på spännande historia, prångiga gränder och gemytliga cafèer, och
bergsområdet kring Carnia erbjuder tuffa utmaningar och äventyrliga upplevelser.
De fina stränderna är regionens mest kända varumärke. Två landtungor ramar in en lagun, och på
var sin sida av lagunen ligger de två största badorterna, Lignano Sabbiadoro och Grado.
Långgrunda gyllene stränder, med massor av aktiviteter, gör området till barnens paradis. Många
kommer med bil och husvagn från Skandinavien till de fina campingplatserna. Grado är en gammal
fiskeby med historiska kvarter, medan Lignano är en modern skapelse, uppbyggd för bästa möjliga
service till den tillfällige besökaren. Vill man ta paus från sol och bad erbjuder lagunen fridfull natur
som kan utforskas t ex per cykel. Och inte en backe i sikte! En båttur som tar dig förbi de
traditionella fiskarbostäderna med vasstak ute på kobbarna till havs är också en fin upplevelse. Några
av de aktiviteter som finns för barn är bl a ; Parrot Park-Research Centre här möter du över 300
arter av färgsprakande papegojor från hela världen, Parco Zoo Punta Verde, Aquasplash
(vattenlekpark), Gulliverlandia (nöjespark).

Nu är det hög tid att planera in ditt
nästa operabesök undet sommaren.
Det finns många fina scener i landet
där man framför Opera och Balett
under bar himmel!
Några av de mer välkända är:
Arena di Verona (Verona)
Caracallas termer (Rom)
Spoleto Festival (Spoleto)
Opera på Sferisterio (Macerata)
Puccini Festival (Torre del Lago Puccini)
Bocelli på Teatro del Silenzio (Pisa,
Lajatico)

Konstbiennalen i Venedig

PÅ G ÅNG
Stockholm Mini Marathon
På årets upplaga av Stockholm Mini
Marathon den 2 juni så kommer
Italien, tillsammans med den
barnglada regionen Friuli Venezia
Giulia, att finnas på plats vid
startområdet, Östermalms IP. Vi
hälsar alla barn välkomna att delta i
vår teckningstävling på temat ”Din
fantasi om Italien”. Två glada vinnare
kommer att kunna bjuda med sina
föräldrar på en kul semestervecka till
sköna Adriatiska havet.

Smaka på Stockholm, 5-9 juni
Vi hälsar alla varmt välkomna till vår
monter under festivalen "Smaka på
Stockholm".
Tillsammans med Italienska
Handelskammaren kommer vi på
Italienska Turistbyrån att ha ett tält där
du kan hämta broschyrer och finna
inspiration till din kommande
Italienresa! Det Italienska företaget
Borghi Travel kommer att
marknadsföra sina resor till Italiens
charmigaste byar och dessutom sälja
ett urval av delikatesser, importerade
specifikt för detta tillfälle.
Välkomna!

Den internationella konstbiennalen
(Biennale di Venezia) - platsen där
konstnärer av betydelse gärna vill synas
- äger rum vartannat år. Den 55:e
biennalen i ordningen kommer att hållas
1/6-24/11 2013. 88 länder deltar
under temat för året: ”The
Encyclopedic Palace”. Konstnärlig
ledare är Massimiliano Gioni.

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

