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VÅREN VID LAGO MAGGIORE !

Maxxi: ”Bellissima”
Isola Madre är den stör sta av
öarna i sjön Lago Maggiore och har
tillhört familjen Borromeo sedan
1500-talet.
Den botaniska trädgården på ön har
en spännande samling av sällsynta
och exotiska växter som ger ön en
tropisk charm. Parken är mest känd
för sina blommande azaleor, rhododendron och kamelior, flankerade
av en mångfald trädslag som cypresser och cederträd. Du kan även
träffa på papegojor, påfåglar och
fasaner på din promenad i parken.
Adelspalatset på ön visar bl. a histo-

Maxxi i Rom visar en utställning
om mer än 20 år av mode, en
period som bidrog till att definiera den italienska identiteten på
internationell nivå. Utställningen
återskapar stilar och atmosfär
från åren 1945-1968.
T o m 3 maj

riska möbler, tapeter och konst.
Isola Bella var fr am till 1630 en klippö mest bebodd av fiskar e. De för sta patr icier byggnader na
på ön påbörjades av Giulio Cecare Borromeo (1593-1638), därefter var det Carlo III (1586-1652) som
fortsatte att uppbyggnaden av ön. Han uppkallade ön efter sin fru Isabella D'Adda. Det var dock hans
barn, Giberto III (1615-1672) och Vitaliano VI (1620-1690)
som senare slutförde många av hans projekt.
Idag finns här ett vackert barockpalats och en fantastisk
barockträdgård, med många exotiska växter och frigående
vita påfåglar.
Bästa tid att besöka öarna är mellan mars och september, då
färgprakten är som störst. I maj blommar azaleorna!

Expo Milano 2015

Trädgårdarna håller öppet 20 mars - 25 oktober 2015.
http://www.isoleborromee.it/en/home

Från 1 maj till 31 oktober 2015 kommer Milano att stå värd för Världsutställningen Expo 2015.

T OSCANA : P ITIGLIANO
“ LILLA J ERUSALEM ”

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!

”Torciata di San Giuseppe”
Högt uppe på en tuffstensklippa ligger Pitigliano, anblicken av staden, vid solnedgången,
när du kommer västerifrån är fantastisk.!
I klippan under husen har gångar grävts ut genom historien. Pitigliano kallas för lilla Jerusalem, efter som judar fann en fr istad här på
1600-talet.
Varje år i mars firar man vårens ankomst med
en traditionell fest med religiösa undertoner på
San Giuseppes (Josefs) dag. En parad med
historiska kostymer och facklor - egentligen
stora brinnande kvastar - går genom staden.

I samband med Expo 2015, kommer
tusentals andra kulturella evenemang
att hållas över hela landet.
www.verybello.it
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