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U NDERBARA C ALABRIA
Italienska stövelns tåspets är ett
bergigt kapitel med spännande
nationalparker i sitt inland.
Kusterna är höga men badorterna har ofta vida sandstränder.
Från Praia a Mare i Policastrobukten följer en rad badorter,
ofta med historisk stadskärna
som t ex Paola och Amantea, och missa inte muralmålningarna i Diamante.
Söderut fortsätter de fria stränderna och pittoreska byar som Tropea och citruslundarnas Scilla. Många stränder
når man via branta trappor, en del bara med båt.

På kvällen njuter du nyfångad svärdfisk. Den
Joniska kusten har långa partier odlat landskap och vild natur, för badturismen ännu
obruten mark. Långgrunda sandstränder med
parasoller i rad för barnfamiljen finns i Copanello med omgivningar. Locri och romantiska
Gerace väljer den kulturintresserade på jakt
efter lugn och ro.
www.turiscalabria.it/
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De historiska hästkapplöpningarna i
Siena återkommer varje år den 2 juli
och den 16 augusti.
Tävlingen avgörs på det solfjäderformade torget Piazza del Campo i hjärtat
av Siena. Man fyller då torget med
jord och sätter upp läktare för publiken. Platserna är ganska få och endast
för speciellt inbjudna gäster - resten av
besökarna får trängas i mitten av torget.
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Terme di Caracalla
Missa inte sommarens
utomhusföreställningar i
ruinerna av kejsar
Caracallas badanläggning i
Rom.
I år visas bl. a Carmen,
Svansjön, La Bohème och
Barberaren i Sevilla.
24 juni – 9 augusti
www.operaroma.it

Flyg som en ängel
En hisnande naturupplevelse,
ensam eller tillsammans med din
vän! Försök samtidigt njuta av det
vackra landskapet.
Flygturen startar från Castelmezzano eller Pietrapertosa, charmiga
små byar i de lucanska bergen,
mitt i regionen Basilicata.

Loppet, i sin nuvarande form, har säkrade anor från år 1701 ...
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

