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EXPO MILANO 2015
Från 1 maj till 31 oktober 2015 kommer
Milano att stå värd för Världsutställningen
Expo 2015. Det valda temat är ”Att föda
jorden. Energi för livet”. Expo 2015 vill
synliggöra dagens akuta livsmedelsproblem: över en miljard människor i världen
svälter eller lider av fetma, och år 2050
kommer jorden att ha en befolkning på
över 9 miljarder.
Experter från hela världen kommer tillsammans att belysa problemet ur olika synvinklar: ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och sociala. De länder som deltar på
Expo 2015 kommer att lägga fram förslag
på konkreta lösningar angående viktiga utmaningar: hur man tillgodoser alla människors rätt till bra föda, såväl
näringsriktig som tillräcklig, hur man ska garantera en miljövänlig och socio-ekonomiskt hållbar livsmedelskedja,
och hur man bevarar smaktraditioner och matkultur.
Målsättningen med Världsutställningen i Milano är att skapa riktlinjer för världen hur vi gemensamt och individuellt ska kunna klara dessa utmaningar. Expo Milano 2015 kommer att fysiskt leva vidare efter utställningsperioden
som en ”smart city”; en stadsdel med hög hållbarhetsfaktor gällande teknologi och energi.

Cioccolatò
Torino har länge ansetts vara
chokladens huvudstad med
flerhudraåriga traditioner inom
området.
Under festivalen "Cioccola-tò"
får du tillfälle att njuta av denna
"gudars spis" tillverkad i Italien
och internationellt.
2014: 21 - 30/11

www.turismotorino.org
www.cioccola-to.it/

Många internationella företag har redan satsat på projektet: Telecom Italia, Cisco, Accenture, Enel, Intesa SanPaolo, Finmeccanica, Came, Fiat-Chrysler, Coop, illycaffè, EuteIsat, Fiera Milano, Samsung Electronics Italia och
Eni var först på plan med att investera sin expertis som partners för att förverkliga detta projekt. De olika ländernas
paviljonger kommer byggas på ett område på cirka en miljon kvadratmeter, längs en axel som träcker sig mellan
Rho / Milano-mässan och Malpensa.
Expot kommer att ligga i ett strategiskt område, nära till allmänna kommunikationer, motorvägar liksom de internationella flygplatserna Linate och Malpensa, länkade till Milano och närområde med höghastighetståg och tunnelbana.
Under utställningens sex månader väntas mer än 20 miljoner besökare från över 130 länder samt företag och internationella organisationer komma till Milano-området för att delta i Världsutställningen och dess tusentals sidoevent
(konserter och andra kulturevent). De officiella deltagarna på Expo Milano 2015 är just nu 144 till antalet.
2015: 1/5 - 31/10

U PPLEV JULSTÄMNINGEN I SYDTYROLEN

www.expo2015.org

Upplev den magiska julstämningen i de små
pittoreska alporterna i Sydtyrolen! Blanda lokal
gastronomi och kultur med skidåkning.
Längs den historiska handelsvägen i nordsydlig riktning ligger många små kulturstäder, i
närhet till Superski Dolomitis enorma skidområde.
I orter som Bolzano, Merano, Bressanone,
Brunico och Vipiteno arrangeras fina julmarknader.

Dags att boka skidresa?
Skynda att boka in din vintersemester till Italien!
Alpresor, Nortlander, Lion Alpin,
Go Alpin, Langley, Sembo,
Active Ski Travel, Classic world
… fler skidresearrangörer hittar
du på vår hemsida.
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Bolzano: 29/11 - 6/1 2015
Bressanone: 29/11 - 6/1 2015
Merano: 29/11 - 6/1 2015
Vipiteno: 29/11 - 6/1 2015
Brunico: 29/11-6/1 2015
Info: www.suedtirol.info/christmasmarkets

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

