
Piemonte är Italiens näst största region, med nationsgräns mot såväl Frankrike som Schweiz. Många känner till Torino (Turin på 

svenska) som Fiats hemstad, men inte riktigt lika många vet att Torino är en härlig stad för en weekend. Torino är idag huvud-

stad i regionen Piemonte, men från 1500-talet var hon huvudstad för kungariket Savojen, och när Italien enades 1861 blev Torino 

Italiens första huvudstad. Staden ståtar därför med en rad vackra palats, och runt om staden vilar ett antal kungliga jaktvillor och 

barockslott som är värda en semesterupplevelse i sig. Slotten Venaria och Rivoli är några intressanta exempel, där man gärna 

experimenterar med moderna konstuttryck som kontrast. Tillsammans står slotten med på UNESCOs världsarvslista. 

Inne i Torino shoppar du loss under arkaderna, dricker en "bicerìn" på något av de klassiska caféerna, besöker det fantastiskt 

filmmuseet (Museo Nazionale del Cinema) inhyst i stadens mesta profil Mole Antonelliana, provar viner, och den historiskt 

intresserade ägnar också tid åt det mycket fina egyptologiska museet (Museo Egizio), liksom konstvännen går till Galleria 

Sabauda.  

Choklad blev en viktig produkt i Torino på 1700-talet, och än idag vårdas den hantverksmässiga produktionen - ingen resväska 

vänder hemåt utan åtminstone en ask "giandujotti"! 

 

Österut och söderöver från Torino ligger distrikten Monferrato och Langhe-Roero. Det är  vackert kuperade nejder. Det här är de 

stora vinernas distrikt, och det är den hyllade vita tryffelns domäner.  

Asti är  huvudor t i Monfer rato. Stadens medeltida centr um har  också bar ocka inslag, och här  str osar  man länge och 

gärna. Folkfesten med historiska förtecken "Palio di Asti" lockar mycket folk till staden i september.  

 

Alba är  södr a Piemontes juvel, en r iktigt tr evlig småstad som står  i vär ldens rampljus under  den år liga tryffelfestivalen i 

oktober. Hotell bör bokas i god tid! Runt om odlas nebbiolodruvan som ska ge det eftertraktade Barolo-vinet, "the king of wines, 

the wine of the king". Kanske en vandring till fots mellan byarna över vinfälten? Det här är också Slow Food-rörelsens hemtrak-

ter, med säte i Brà.  Vartannat år (2013) anordnar Slow Food en ostfestival i sin hemstad. Piemonte är ett perfekt resmål för 

livsnjutaren som söker ro i själen, god mat, goda viner och vackra omgivningar! 

VERDI FYLLER 200 ÅR ! 

Nästan 200 år har gått sedan Giuseppe 
Verdis födelse, en av de mest spelade 
operakompositörerna i världen. 
 
Verdis far ägde ett värdshus i Roncole i 
närheten av Busseto, bara ett stenkast 
från staden Parma, och där tillbringade 
Verdi sin barndom. Det visade sig 
snart att Verdi var ett musikaliskt geni 
som kom att komponera magnifika, 
passionerade och odödliga operor. 

Några av hans mest kända verk: 
Otello, Nabucco, Rigoletto, Il Trova-
tore, La Traviata, Maskeradbalen, 
Falstaff och Aida. 

Under 2013 kommer regionen Emilia 
Romagna fira Giuseppe Verdi med 
extra operaföreställningar och event. 
Du får också tillträde till hans barn-
domshem i Roncole, den lilla förtju-
sande teatern i Busseto samt de prakt-
fulla och historiska teatrarna och 
operahusen i Parma, Piacenza, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna och Ferrara. 

Läs mer om evenemang på Emilia 
Romagnas  hemsida.   
Den årliga Verdifestivalen hålls under 
oktober månad och omfattar flera 
teatrar i området.   
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Hösten brukar vara utställningarnas tid 
i Rom, så även denna säsong bjuder på 
några spännande nyheter: 

“Augustus”, 10 oktober -9 februari, på 
Scuderie del Quirinale 

Foto: “National Geographic 125 år, ett 
äventyr!”, 28 september - 2 februari, 
på Palazzo delle Esposizioni 

“Arkimedes”, t o m 12 januari, på 
Musei Capitolini 

“Kleopatra som trollband Rom”, 12 
oktober - 2 februari, på Chiostro del 
Bramante 
 
“Neapels skattkista”, 30 oktober - 16 
februari, Palazzo Sciarra 

 

Piemonte - Brà 
Ostfestival med Slowfood: Cheese 2013 
20 -23 september 
 
Piemonte - Alba 
Internationell Tryffelmässa  
12 oktober - 17 november 
 
Emilia Romagna - olika orter 
Mat - och vinfestival 
September - december 

 
Umbria - Perugia 
Chokladfestivalen Eurochocolate 
18 -27 oktober 

MAT & VIN I VACKRA PIEMONTE 

Utställningar i Rom 

Mat-och vinfestivaler 

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  
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