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DELLO ZINGARO

Kusten mellan San Vito lo Capo och
Scopello kallades av antikens greker
och romare för "Cetaria" eftersom
havet här utanför var fyllt av tonfisk.
Naturreservatet med sina 1 700 hektar är ett av de mest kända i Italien.
Symbolen för reservatet är dvärgpalmen. Varför området kallas Zingaro
(betyder zigenare) är okänt, men
man tror att nomader kan ha bott
här, eller i alla fall fanns här en lombardisk koloni under 1200- talet.

Made in Italy
Nu kan du bli delaktig i Italiens
nya kampanj #IlikeÍtaly.
Följ instruktionerna på hemsidan
http://selfie.italy.travel/. Ladda
upp din bästa semesterbild från
Italien och genom några små
enkla steg har du en egen
"selfie" att sprida vidare på sociala medier!

Reservatet ligger bara 12 km från San Vito lo Capo. Vackra
badvikar och små fiskesamhällen avlöser varandra utmed kusten.
Reservatet som är 7 km långt får bara besökas till fots. Flera
leder korsar varandra och ett unikt djur- och växtliv är karaktäristiskt för området. Zingaro har även bergstoppar på upp till
1000 meter.
Några s.k. rifugio (obemannade vandrarhem) finns för den som
söker övernattning, annars finns förstås hotell och pensionat i
samhällena i närområdet. Grottan Uzzo med sina fornlämningar,
finner du också i parken.
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Arena di Verona
Upplev den magiska stämningen
på världens 3:e största Romerska
amfiteater. Denna sommar bjuder
man på bl.a. Aida, Maskeradbalen, Carmen, Turandot, Carmina
Burana och Madama Butterfly.

FYRA SJÖREPUBLIKERNAS REGATTA

Denna historiska regatta är en spektakulär folkfest med historiska företecken, med parader i medeltida kostymer,
roddtävlingar mm.
De fyra historiska sjörepublikerna
Amalfi, Pisa, Genova och Venedig,
turas om att stå som värd för evenemanget.
"La Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare"

Sommarens höjdpunkt är den 17
juli då Placido Domingo gästspelar på temat ”Verdi”.

1:a söndagen i juni varje år.
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