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K ARNEVALEN I VENEDIG - SOM PÅ C ASANOVAS TID !
ALLA HJÄRTANS DAG I VERONA

Verona är staden känd över hela världen för Shakespeares tragedi Romeo och
Julia.
På Alla hjärtans dag välkomnar staden
alla förälskade att spendera en riktigt
speciell San Valentino-dag i den mest
romantiska staden i världen. Under
hela veckan dekoreras centrala delen
av staden med bl a röda hjärtan.
Konserter och mängder av andra
evenemang ordnas i samband med San
Valentino. 2014: 13-16 februari
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En av de viktigaste händelserna i Venedig under året är den stora karnevalen som har sin kulmen ca 40 dagar innan
påsk, nämligen dagarna innan Fettisdagen.
Mest känd är karnevalen för sina vackra kläder och masker. Under karnevalen anordnas flera maskeradbaler och
privata fester i de historiska palatsen i staden. För att delta i dessa krävs förbokning, och det är strikt dress code.
Kostym kan du hyra bl. a via festarrangörerna. Du kan också ta del av det allmänna programmet, sådant som är mer
eller mindre gratis på gator och torg. Även här gör du gott i att bära dräkt och mask, för att känna att du deltar på
riktigt. Missa inte den spektakulära uppträdandet med ”Den flygande ängeln” på Piazza San Marco kl. 12 den 23
februari. För bra plats kan du boka biljett via hemsidan nedan.
Karnevalen har olika teman år från år, även om det genomgående standardtemat kretsar kring Casanovas 1700-tal.
Årets tema är ”Naturens underverk”.
2014: 15 februari - 4 mars

K OPPLA AV I MYSIG MILJÖ !

NY FLYGLINJE TILL NEAPEL

www.carnevale.venezia.it

Varför inte varva skidåkningen med ett
härligt spa-besök? I mysiga Pré - Saint Didier vid foten av Mont Blanc i Valle
d’Aosta, hittar du den mysiga
anläggningen Pré Saint Didier Spa med
anor från början av 1800-talet.

SAS kommer under sommaren (21
juni - 9 augusti) flyga direkt onsdagar och lördagar, mellan Stockholm (Arlanda) och Neapel.
Detta ger dig en utmärkt möjlighet
att besöka det vackra området kring
Amalfikusten med Positano samt
Sorrento och de magiska öarna
Capri och Ischia.

Förutom termalbad , bastu och ångbastu,
erbjuder man också massage och skönhetsbehandlingar av olika slag.
Du kan besöka anläggningen över dagen
eller övernatta på det närbelägna hotellet.
Tänk på att boka i god tid i förväg!
Valle d’ Aosta

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

