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V ANDRA I VACKRA CINQUE TERRE
Söder om Genova, just norr om La Spezia, finner du den
otroligt vackra kuststräckan och nationalparken Cinque
Terre. Det är fem byar som formar distriktet Cinque Terre:
Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola och
Riomaggiore. Området finns sedan 1997 med på
UNESCOs världsarvlista.
Monterosso al Mare är den största av byarna, med störst
utbud av restauranger och boenden. Här finns även den enda
organiserade sandstranden i området, med parasoller och
andra faciliteter.
Vernazza som ligger mer skyddad vid mynningen av en flod är
den säkraste hamnen för båtar i området. Corniglia är den
enda orten som inte ligger i anslutning till vattnet, utan högre
upp på berget, omgiven av vingårdar i en lantlig idyll.

Lago Maggiore
Besök någon av de vackra öarna i
Lago Maggiore. Från den 22 mars
till 19 oktober är de öppna för allmänheten.
Isola Madre mest känd för sin samling av sällsynta och exotiska växter;
för sina blommande azaleor, rhododendron, kamelior och för alla påfåglar och papegojor som lever i parken.

Manarola och Riomaggiore är båda vackra färgglada orter
som klättrar längs med bergväggarna med utsikt över havet.
De sistnämnda är kanske de mest typiska och genuina av de
fem byarna.
Merparten av lederna i området är ganska lätta men även ett
par medelsvåra finns, den mest kända är "La V ia dell'Amore"
går mellan Riomaggiore och Manarola.
Övriga leder går mestadels utmed kusten på olika nivåer, men
det finns också längre leder som tar dig upp bland berg och
vingårdar. Du kan även gå hela vägen bort till Portoveneres
vackra lilla hamn. Det är en tur på ca 6 timmar ifrån Riomaggiore.
Området har även ett intressant marint reservat med möjlighet
till snorkling, dykning och valskådning. Valar som finns utmed kusten är bl. a sillvalar, flasknosdelfiner och kaskelotvalar.
Närmsta flygplatserna är Milano och Pisa. Därefter tar du tåget 3-4 timmar, respektive 2 timmar till Monterosso.
Lokaltåg trafikerar alla byarna i parkområdet och det går att lösa ett speciellt tåg kort för området.

Den andra ön Isola Bella har ett
vackert barockpalats med tillhörande
trädgård, där många exotiska växter
och frigående vita påfåglar trivs.

Undvik bil i området! Det finns parkering utanför Monterosso men i övrigt kan de vara svårt eller omöjligt att komma
fram med bil till byarna! För att vandra på lederna löser du ett dagspass som finns för olika antal dagar. Sommartid
finns även båtar som trafikerar vissa av orterna. Boka boende i god tid, då området är mycket populärt!

Cinecittà: Drömfabriken

K ARNEVALEN I V IAREGGIO
Årligen återkommande uppmärksammad karneval i Toscana med
politiska inslag och häcklande av diverse aktuella kändisar.
Karnevalen är särskilt känd för sina
parader med fantasifulla jättefigurer
i papier-maché.

Azaleorna blommar i maj.

Den permanenta utställningen tar
dig med på en spektakulär resa
genom Italienska filmhistorien. Du
får följa vägen hur en film blir till
från manus till den färdiga produkten.
Utställningen tar dig bakom kulisserna, till skådespelare, regissörer
och producenter, samt visar kostymer hela filmmiljöer. Över 3000
filmer har spelats in i Cinecittà
studios i Rom.

Under karnevalsperioden arrangeras
en mängd event av olika slag.
2014: 16, 23/2 samt 2, 4, 9/3
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