
Flygplatsnära rundturer till det mindre kända Italien.

Italien 
Fly & Drive



Att veckla ut bilkartan vid frukostbordet och sätta
färdriktningen för dagen, och sedan – efter dagens
första cappuccino – med barnslig äventyrslusta
sprittande i kroppen sätta sig bakom ratten och
i maklig takt dra iväg på en lagom kurvig landsväg,
medan solen höjer sig i det blå… det tror vi att du
drömmer om!

Den som kör runt på egen hand i Italien ges fan -
tastiska möjligheter att upptäcka landet bortom de
välkända allfarvägarna. Tågnätet fungerar utmärkt,
faktiskt allra bäst, om det bara är till ett par utvalda
städer du tänkt dig. Men för lantligare upplevelser,
och för lite större flexibilitet, är det bra med ett eget
fordon.

Många väljer att flyga ner till italiensk mark, för att
sedan ha mesta möjliga tid kvar av ferien till att njuta

på plats i Italien. Goda flygförbindelser finns numera till ett flertal destinationer i Italien. Den som söker flyg
i god tid kan dessutom komma riktigt billigt undan. Kan du tänka dig flyg med byte finns härligt många
italienska destinationer, men vi har i denna folder valt att ge förslag som utgår från de flygdestinationer
med flest direktförbindelser året om.

På kartan här intill ser du vilka områden som berörs, och färgerna vägleder till de olika rundtursförslagen.

Hyrbilen bokar du bäst hemifrån. Är din plan att stanna något dygn i staden du flugit till så hämtar du
lämpligen ut bilen först när du ska bege dig därifrån, och i centrum i stället för på flygplatsen.

Under lågsäsong fungerar det väl att verkligen ta dagen som den kommer, att inte detaljplanera eller boka
inkvartering i förväg. Under övriga perioder är det däremot bra att ha kollat upp en del boenden i god tid
före avfärd, i synnerhet om man har speciella önskemål kring priser, standard och annat.

Läs om allmänna trafikregler och annat nyttigt för bilturisten på Italienska Statens Turistbyrås svenska
hemsida www.italiantouristoffice.se. Kolla särskilt noga vad som gäller angående miljözoner (ZTL),
det vill säga stadskärnor som är avstängda för trafik.

På denna hemsida får du också generella tips för resan, och information om sevärdheter och aktuella event
i hela Italien.

Buon viaggio!
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Semester: att ta dagen som den kommer…
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Just där Po-slätten övergår i mjuka kullar ligger historiska
staden Asti, mitt i distriktet Monferrato, en timme och 30
minuter från Milanos flygterminaler, riktning sydväst. Vill
du göra stopp tidigare så passar Casale Monferrato bra;
kanske prickar du in månadens antik- och kuriosa mark -
nad? I Asti strosar man gärna runt länge. Folkfesten ”Palio
d’Asti” i september är ett färgglatt spektakel i vinskörde -
tider. Vinturisten besöker enorma vinkällare i provinsen,
och köper med sig Barbera och Moscato med bubbel. 

Den som har tiden för sig gör självklart en avstickare in till
Torino. Fiats hemstad har inte alls någon industriell prägel
utan är en avspänd historisk stad med piggt kulturliv, bra
shopping och ett stort gastronomiskt fokus. Choklad -
ateljeerna har mycket långa traditioner, och cafélivet
sprudlar.

Alba – söder om Asti – är en mycket symptisk småstad
som står i världens rampljus under den årliga tryffel -
festivalen i oktober-november. I distriktet Langhe-Roero
runt Alba odlas nebbiolodruvan som bland annat ger ifrån
sig det eftertraktade barolovinet. En vandring till fots
mellan byarna och de skönt kuperade vinfälten ger fin
matlust. De gastronomiska upplevelserna är inte svårfunna
på söta små sömniga landsortsställen som Cherasco,
Nèive, Serralunga med flera. Missa inte det nytänkande
vinmuseet på slottet i Barolo. Vinfälten i Monferrato och
Langhe-Roero världsarvslistades 2014 av UNESCO. Har du
en racercykel i bagaget erbjuder småvägarna i trakten
underbara utmaningar.

Nu drar vi till havs! Landsvägskörningen söderut är lite
snirklig men mycket vacker, så låt den ta tid. 

Väl vid liguriska kusten väntar många alternativ. De flesta
av rivierans badorter har en gammal kärna, forna fiskebyar
som i dag välkomnar turister. Med barn i baksätet är
Diano Marina eller pittoreska Alassio fina alternativ med
kustens snällaste stränder. Noli, Varigotti och Cervo är
några av kustens smultronställen för en lugnare romantisk
ferie. Charmiga Bordighera närmare franska gränsen
upptäckte engelska adeln ungefär samtidigt som Alfred
Nobel flyttade till grannstaden Sanremo. Palmer plante -
rades, lyxvillor med trädgårdar anlades. Klimatet är ljuvligt,
och modernismens unga konstnärer älskade rivierans
färger, och Evert Taube instämde. Inlandets små bergsbyar
– Dolceacqua, ruinstaden Bussana Vecchia med flera – är
angenäma utflyktsmål. 

Är tiden slut så kan du härefter ta flyget hem från franska
Nice. Kombinera annars badsemestern med ett besök
i Columbus hemstad Genova. Genova var en gång en av
Medelhavets starkaste marinrepubliker, de rika redarnas
och bankirernas stad. Adelsfamiljerna förde in lyx och
överflöd i stadsbilden, och deras privatpalats kunde genom
lottning utses att stå värd för ett statsbesök – ett system
som satt palatsen på UNESCOs världsarvslista. Barnfamiljen
missar förstås inte Europas största akvarium, och på
restaurangen beställer du naturligtvis pasta med pesto. 

Söderut väntar ett pärlband av mindre badorter, och den
havsnära nationalparken Cinque Terre. Kusten på den här
sidan av Genova är generellt sett klippigare, även om
mindre sandstränder finns.

På returen norrut från Genova mot Milano är historiska
kurorten Acqui Terme och lilla renässansstaden Vigèvano
lägliga anhalter. En sista kaffe här vid det vackra torget och
du längtar garanterat tillbaka till Italien redan på flyget hem.

1: Sköna gröna vinfält och blått hav

Läs mer:
www.piemonteitalia.eu

www.turismoinliguria.it

www.turismo.regione.lombardia.it
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En och en halv timme västerut från Milanos flygplatser kör
du över gränsen till regionen Valle d’Aosta. Här kan man
lugnt stanna både en vecka och mer, bland romerska ruiner
och medeltida sagofästningar, och för att beta av några av
de många natursköna lederna till fots eller på cykel. Kabin -
banor tar dig till några av alpernas högsta toppar om du
drar ut på turen till Courmayeur vid Mont Blanc eller till
Cervinia och Monte Rosa vid schweiziska gränsen. I regio -
nens södra delar väntar nationalparken Gran Paradiso.

Vill du bara in och nosa i regionen så föreslår vi besök till
slotten i Fénis, Issogne och Verrès. De ligger på rad längs
vägen mot huvudstaden Aosta, precis som 1700-talets
mondäna kurort Saint-Vincent. Aosta är en gemytlig
bekantskap med storslagna antika monument, folkliv och
trevlig matkultur.

Sjöarna nästa! Den som behöver ett stopp på vägen mot
sjödistriktet kan med fördel välja Biella eller Ivrea, båda
lugna småstäder med atmosfär, utanför de vanliga turist -
stråken. Eller kanske gör du ett ett raketbesök till medel -
 tiden med ett snabbt stopp i Candelos befästa bydel
Ricetto, nära Biella. Risfälten följer din väg, och risotto
är det självklara valet vid middagen.

Den västligaste av de norditalienska sjöarna heter Lago
d’Orta, och ute på en udde ligger huvudorten Orta San
Giulio. Vackra gamla hus kantar de små gränderna som
leder till torget och till bryggan där en båt går över till ön
Isola di San Giulio, en färd på bara tio minuter. Här är
mycket rofyllt, och oändligt romantiskt. 

De tre stora sjöarna Maggiore, Como och Garda har alla
sin tjusning, oerhört vackra och med ypperlig service för
turisten. I sekler har aristokrater från när och fjärran byggt
villor och trädgårdar, konstnärer tagit in på hotell och
pensionat, och njutit av tillvaron.

Vi föreslår en lillasyster: sjön Lago d’Iseo, drygt en timme
öster om Milano, just vid Franciacortas mousserande
vindistrikt. Huvudorten heter just Iseo, en trevlig liten by
med några krogar och hotell. Härifrån går båt till charmiga
fiskarön Monte Isola, där cyklar finns att hyra som alter -
nativ till att vandra, eller låter du en båt ta dig vidare runt
ön och sjön. De hantverksmässigt byggda träbåtarna är en
stolt tradition just vid denna sjö, även i världsberömd lyx -
version. Lòvere på sjöns nordsida är ett finfint alternativ.

Följ dalgången norrut från sjön och du kommer till Italiens
första världsarv, hällristningarna i Val Camonica: 140 000
figurer och symboler, inhuggna i berggrunden i förhistorisk
tid. Ta sikte på Capo di Ponte och Nadro som ligger mitt
i det stora arkeologiska området.

Valtellina heter dalen som därefter möter i norr, mest
känd för skidåkning men fantastisk även årets snöfria
månader. Starta i Bormio med sina varma källor, kända
sedan årtusenden. Cykelloppet Giro d’Italia brukar passera
det spektakulära bergspasset vid Stelvio, i Italiens största
nationalpark. Vill du ha rikligt med alpupplevelser så
fortsätt över Ortlermassivet till lilla Glorenza på andra
sidan. Tillbaka i Bormio mjukar varma kurbad fint upp
ömma muskler efter en dag i nationalparken. Historiska
byar – Tirano, Teglio, Chiavenna – ligger sedan på rad
i dalgången västerut i riktning mot Milano. Prisade rödviner,
bresaola och rustik pizzoccheri-pasta står på menyerna.

Silkets huvudstad Como ligger som en lockande efterrätt
för den som har tid kvar, innan du åter är vid Milanos flyg -
platser. 

Läs mer:
www.lovevda.it

www.piemonteitalia.eu

www.turismo.regione.lombardia.it

2: Berg, sjöar och lantlig kultur

Cogne, Gran Paradiso
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Rimini – rundtur 3

Ferrara – rundtur 3

Udine – rundtur 4

Nemi – rundtur 7

Bicerin, klassisk cafédryck i Torino – rundtur 1

Bormio – rundtur 2



I dessa trakter är rofylld cykling ett vanligt inslag, och
stadscyklar erbjuds ofta på hotellen.

Blåflaggade stränder (rent hav och ren strand enligt EU)
finns det gott om, och hela vägen är de barnvänliga. För
den som vill ha lugn och ro föreslår vi Cervia, fart på natten
är det bland annat i intilliggande Milano Marittima. Fellinis
Rimini har en historisk gemytlig kärna, och utfärder rekom -
menderas till bergsbyar i inlandet som Sant’Arcangelo och
Verucchio, liksom till borgen San Leo eller lilleputtstaten
San Marino. 

Hela kusten andas
lekglädje för stora
och små. Ett brett
spektra av vatten -
sporter och
familje aktiviteter
erbjuds, party är
lätt att hitta, och
barnfamiljen har
hur kul som helst
på nöjesparken
Mirabilandia, på
fina akvarium och
vattenland.
Campingplatserna
har dessutom
topprenommé.

Andra, lite mindre kända, badorter finns att upptäcka söder -
över i regionen Marche. En paus rekommenderas i lilla
befästa Gradara för att insupa lite sagoatmosfär, bara
någon kilometer från den kustnära motorvägen. Pesaro,
Fano och inte minst Senigallia med sin sammets lena sand
är finfina alternativ för badsemestern. Längre söderut
formar berget Cònero en grön udde med roman tiska
pyttebyar som Sirolo och Numana, med bad vikar som
kantas av vita kalkstensstup.

Musiken är ett återkommande sommartema i regionen:
opera i såväl Pesaro som Macerata, och rockabilly
i Senigallia. När du tröttnar på strandliv, åk till Corinaldo
eller Jesi för en promenad i vackra historiska kvarter.
Välbevarade staden Urbino står på UNESCOs världs arvs -
lista med sitt ståtliga furstepalats och medeltida gränder,
lite längre in i landet. Längs hela färden klär odlade fält
det böljande landskapet, som ett doftande lapptäcke.

Eventuellt hittar du returflyg från Ancona, annars tar du
hälften av de föreslagna stoppen på återfärden mot
Milano.

”Solens motorväg” (A1) tar dig från Milano snabbt mot
Bologna, men har du tiden på din sida så löper en landsväg
nästan parallellt. Den är njutbarare att köra och inbjuder till
fler stopp. 

Behöver du pausa relativt snart föreslår vi bortglömda Lodi.
Även den ”kyrkotrötte” blir glad av prakten i Incoronata-
kyrkan, och en kväll vid torget blir mer än angenäm.

Landsbygden strax innan Parma är översållad av små
historiska pärlor, mitt i parmesanostens och parmaskinkans
domäner. Castell’Arquato, Vigoleno och Fontanellato
med sina sagoslott som fascinerar besökare i alla åldrar,
hälsokurernas Salsomaggiore i jugendstil, pittoreska
Soragna eller Verdis stad Busseto – välj fritt! 

Läs mer:
www.turismo.regione.lombardia.it

www.emiliaromagnaturismo.it

http://en.turismo.marche.it

Vill du ha shopping och kultur i mästarklass så är Parma
ett fantastiskt val, liksom krogtäta och promenadvänliga
Bologna, tortellinins och mortadellans hemstad. Den
operafrälste får sitt lystmäte i båda dessa städer, medan
den motorintresserade gör ett stopp vid något av Ferrari-
museerna! Det ena ligger inne i Modena – ytterligare en
sevärd historisk stad – och det andra i närliggande
Maranello.

Färden ut till kusten kan snirkla sig över spännande
Ferrara och pastellfärgade Ravenna, med eventuella
avstickare till pilgrimernas kloster Abbazia di Pomposa
och gömda Comacchio vid Po-deltats naturreservat.

3: Landsvägen mot adriatiska vågor
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Med start från Venedigs flygplats finns sannerligen många
uppslag att välja mellan. Vi föreslår en rutt som tar dig till
en mix av landsbygd och vackra okända städer, som ruvar
på världskultur och gastronomiska höjdare. Avstickare till
badorter är lätt att göra, för den som vill.

Ett fint närliggande första stopp är universitetsstaden
Padova som i närmare 800 år varit en internationell
mötesplats och sprudlar av ung energi. Vägen hit följer
floden Brentas stränder med sina magnifika lantgods
mestadels från 1500-talet, skapade av megaarkitekter som
Palladio, och beställda av den venetianska adeln. Många
parker och villor är öppna för besök.

Från Padova kan du slå en båge söderut genom natur -
reservatet Colli Euganei med en rad kurorter vid naturligt
varma källor, och via någon av de små sömniga historiska
byarna Este, Monselice, Montagnana eller Arquà
Petrarca (med 1300-talspoeten Petrarcas sista hem),
slutligen landa i pittoreska fiskarsamhället Chioggia.
Kanaler och broar ger en klar känsla av närheten till
Venedig, och sandstränder finns också nära.

Annars föreslår vi att du ställer siktet på Palladios stad
Vicenza; relativt liten men med utpräglat nobelt uttryck,
och med många utsökt vackra promenadstråk. För kultur -
turisten finns mycket att hänföras av. 

Sedan tar turen dig åt nordost mot mer kuperade nejder.
Snart når du Bassano del Grappa, känd för just sin grappa
men också för sitt mysiga centrum. Castelfranco Veneto
eller Asolo alldeles nästgårds är fina alternativa anhalter.
Vinfälten som kantar din väg producerar prosecco, ett kvali -
tetsbubbel exklusivt från dessa trakter. Krogarnas menyer
varierar med säsong; vit jättesparris och röda salladen
radicchio är exempel på lokala praktgrödor att njuta av.

Tanken är att du sedan ska uppleva Dolomiterna; dessa
majestätiska berg som också UNESCO vill värna. För den som
endast har lite tid kvar på vistelsen blir det kanske lagom
med en lite snävare rutt över charmiga Feltre, Belluno och
Vittorio Veneto som vackert ryggas in av bergen. 

Den som har mer tid och vill njuta av härligt aktiva dagar
i detta spektakulära landskap tar vägen till San Martino di
Castrozza, och vidare över Corvara in Badia till Cortina
d’Ampezzo. Dessa klassiska skiddestinationer är inte bara
utmärkta startpunkter för alpin vandring och svettpressande
cykelturer, utan tar dessutom emot med genuin charm. 

Den lycklige som har mer tid att spendera kör nu österut.
Från alpernas toppar drar du ner till bördiga slätter med
fruktodlingar och vinfält som avslutas med breda sand -
stränder. Städerna Udine och Cividale del Friuli är mycket
angenäma små bekantskaper innan du når regionens
huvud stad Trieste, där seglarfesten Barcolana i oktober är
en av årets höjdpunkter. Här följer du i stora författares
fotspår till historiska caféer och mångkulturella upplevelser. 

På väg västerut igen väntar badorten Grado med gyllene
sand och gemytliga fiskarkvarter. Den historiskt intresse -
rade besöker självklart också Aquileia som under romar  -
tiden var en rik hamnstad. De arkeologiska utgrävningarna
är mycket fina, UNESCO har skrivit in dem på sin världsarvs -
lista.

Innan flyget lyfter för hemfärd föreslår vi ett besök i Treviso,
för rofyllda promenader längs kanalerna i den pittoreska
gamla stadskärnan.

Läs mer:
www.veneto.to

www.visittrentino.it

www.suedtirol.info

www.turismofvg.it

4: Kultur mellan berg och gyllene sand
Chioggia

Dolomiterna

Flyg till Venedig



5: Toscanska skatter

Läs mer:
www.turismo.intoscana.it

www.turismo.provincia.lucca.it

www.turismo.provincia.pistoia.it

www.terresiena.it

www.pisaunicaterra.it

Du har landat i Pisa och har Toscana för dina fötter – en
region utomordentligt rik på upplevelser! Vi föreslår en
runda som bär till lite mindre kända städer och byar, men
också ut i det gröna.

Starta norrut så är du kvickt i staden Lucca som har ett
mycket sympatiskt muromgärdat centrum, där stora torget
har formen av en antik amfiteater. Luccas gräsdoftande
olivolja är en ljuv souvenir, och dinkel är en lokaltypisk
gröda – njut av rustika soppor och lantliga sallader med
farro! Kompositören Puccini var från trakten och sommar tid
ges utomhusopera i närliggande Torre del Lago Puccini.

Låt havsbrisen leda dig vidare. Viareggio är sommarens
nöjesmetropol med vackra badanläggningar från förra
sekelskiftet och villor i jugendstil. Norrut, några kilometer
in från kusten, följer ett pärlband av små gemytliga
historiska centrum som exempelvis Pietrasanta. Ute vid
havsbandet ligger deras marinor och breda sandstränder. 

Vid Carrara hittar du marmorbrotten där Michelangelo
valde ut råvaran till sina mästerverk, och innanför sträcker
distriktet Garfagnana ut sig. Skogarna av kastanj och
akacia ger ifrån sig underbar honung. Det är ett fint
område för naturupplevelser, och musikens Barga (jazz
och klassiskt) är utmärkt utgångspunkt, liksom Bagni di
Lucca för canyoning och andra strapatser. Ytterligare ett
snäpp inåt land kan du vandra på Apenninernas bergskam
med sagolika vyer. Starta förslagsvis i historiska bergsbyn
Cutigliano. Härifrån är det också nära till Pistoia, ännu en
för nordbor okänd men trevlig stad, bra att proviantera i.

Så här långt kommen på turen hägrar Florens (Firenze)
i ögonvrån, denna stad som kan promeneras igenom på en

dag men som lugnt kan ägnas en vecka och mer därtill för
världskultur och shopping. 

Håller du dig till det lite lantligare temat så kör du istället
söderut, och den kulturhistoriskt intresserade kan ganska
snart göra ett par kortare anhalter: vid Medici-villan i Poggio
a Caiano, eller kanske i lilla Vinci där Leonardo da Vinci
föddes och som hyser ett litet museum kring några av hans
många tekniska uppfinningar. 

Vi fortsätter söderöver genom ett kulligt landskap där löv -
skogar, hav av gula solrosor och vajande vetefält avlöser
varandra. Många fina sidosprång kan göras för den med
gott om tid: San Miniato känd för sin tryffel, Certaldo
med gycklarfestival i juli, Monteriggioni med sin intakta
ringmur, och gemytliga San Gimignano där en ganska
välkänd profil väntar, den av de många välbevarade medel -
tida tornen. Renässansstaden Siena kräver sitt besök, förr
eller senare. Här, i bankväsendets vagga, finns många
vackra stråk att utforska och en rad intressanta museum. 

Det måleriska landskapet runt Siena inbjuder till att sträcka
på benen, och vandringsmöjligheterna är många. En del
leder har sitt ursprung som medeltida pilgrimsvägar.

Siktet är avslutningsvis ställt på Volterra, en mycket vacker
liten stad, ett av områdets absoluta måsten, grundad av
etruskerna uppe på en klippa några mil från kusten.

Ägna tid också åt Pisa innan du far hem igen. Staden har en
stolt historia som en av de stora marinrepublikerna, och de
historiska folkfesterna är därmed många. Den bländande
vita katedralen med sitt klocktorn är en strålande medeltida
arkitektonisk uppvisning, och skulle varit högst sevärt även
om tornet inte hade lutat! 

Medeltidsfest i Volterra

Apenninernas bergskam

Flyg till Pisa



Från Roms flygplatser föreslår vi att du styr norrut mot
Umbria, ”Italiens gröna hjärta”, en ljuvlig men förvånans -
värt okänd region, rustikt välkomnande. Just i regionsgrän -
sen lämnar du motorväg A1, och snart är du i lilla Narni,
perfekt för en första paus – en måltid, kanske en natt. 

Medeltida Narni ligger på en kalkstensklippa utmejslad av
floden Nera. Är det naturupplevelser som är din längtan, så
följ flodens dalgång Valnerina åt nordost. Strax kommer du
till slumrande lilla Arrone, omgiven av skogar rika på svamp,
tryffel och bär. Och här ligger Cascata delle Marmore,
faktiskt ett konstgjort vattenfall, konstruerat av antikens
romare för dränering av dalen. Vattnet slås bara på vissa
tider, och gör tre spektakulära fall. Vandringsstråk tar dig
nära inpå. Rafting och MTB-cykling är andra aktiviteter
i Valnerina. Fem mil längre fram öppnar sig
nationalparken Monti Sibillini. I befästa
Norcia vid bergens fot köper du självklart
med dig lokala charkuterier – en vildsvins -
korv till matsäcken för dagens vandring
kanske? Härifrån rullar du ner till staden
Spoleto, världsberömd för sin kulturfestival
i juni-juli, späckad med musik, dans, färg
och glädje. Behöver du bensträck och kaffe
längs vägen så stanna till i Vallo di Nera.

Den som jagar kulturupplevelser kan också
direkt från Narni följa vinmarkerna norrut
med siktet ställt på Orvieto. Har du gott
om tid, gör först en avstickare till den säll -
samma ”monsterparken” Parco dei Mostri,
vid byn Bomarzo, anlagd på 1500-talet med
alla sina fantasifulla skulpturer. Orvieto
ligger högt, anblicken av staden är magisk
i solnedgången. De flesta av stadens verk -
ligt praktfulla byggnader tillkom på 1200- och 1300-talen.
Med ”Orvieto Underground” utforskar du gångar och bergs -
rum som gömmer sig under staden. Orvieto är en bra bas
för utfärder i grannskapet, som till sjön Lago di Bolsena,
rund som den vulkankrater den en gång var. Lövskogar och

terrassodlingar klär bergsslänterna på sjöns nordsida.
Historiska lilla Civita di Bagnoregio på en eroderande
tuffstensklippa är ett annat givet utflyktsmål, liksom den
välbevarade staden Todi. 

Färden går vidare in i Toscana, i etruskernas fotspår. Sovana
och Pitigliano är två av många byar som tar emot med
stor charm. Etruskerna var drivna ingenjörer, handelsmän
och konsthantverkare, och lämningarna efter dem är många
i detta område, också kallat Maremma. I den täta växtlig -
heten slingrar sig vandringsvägar dragna för årtusenden
sedan, ibland inhuggna i berget och då kallas de ”vie cave”.
Italien har hundratals varma källor, och vid Saturnia finns
såväl svavelhaltiga vattenfall i det fria som exklusiva spa -
behandlingar.

Havet är sedan nära. Maremmas kust har långa sträckor
skyddad natur, som i reservatet Parco dell’Uccellina.
Pinjeskogar möts av vilda vackra sandstränder. Capalbio
i det omedelbara inlandet är en liten sagoby med ringmur
att vandra runt på, och fiskebyn Talamones klippor är
populära att sola ifrån. 

På returen ner mot Rom är Tuscania och Tarquinia två
rara stopp, båda grundade av etruskerna, i dag har de
medeltida prägel. Sveriges kung Gustav VI Adolf deltog
i många av de spektakulära arkeologiska utgrävningarna
i området. Provinsens huvudstad Viterbo har en historia
starkt kopplad till påvar och kardinaler, och bjuder in till
fina promenadstråk och till god shopping som slutspurt.

Högst två timmar i bilen därefter, så bör du åter stå på
flygplatsen.

Flyg till Rom

6: Gröna hjärtat och etruskernas kust

Läs mer:
www.visitlazio.it

www.regioneumbria.eu

www.turismoinmaremma.it

Cascata delle Marmore

Parco dell’Uccellina
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Flyg till Rom

7: Romerskt lantliv 

En dallrande sommarhetta möter dig kanske på flygplatsen
i Rom, och havet hägrar. Vi vill ta med dig på en tur söderut,
som kombinerar kuster med inland. Det är en runda som
fungerar utmärkt året om, du justerar bara vistelselängden
på det olika orterna beroende på årstiden. Badorterna är
mycket stillsamma vintertid, det måste medges, men havets
skönhet är evig. Kanske är inlandets färger som mest fan tas -
tiska höst eller vår. 

Söder om Rom ligger vindistriktet Castelli Romani, med
en rad trivsamma byar dit romarna gärna åker för att äta
söndagsmiddag. Påven har sitt sommarresidens i en av
byarna – Castel Gandolfo – och nobla villor från svunna
sekler tronar i det gröna. På dryga timmen från flygplatsen
är du i Nemi, en by lika söt som smultronen som odlas på
slänterna ner mot sjön med samma namn. Det är vackert
och rofyllt, gör gott för stressade nordbor. Ett litet museum
berättar om Caligulas skepp som en gång kapsejsade här. 

Med nyvunnen energi drar du vidare till Sermoneta vid
Lepinibergens fot, som möter med medeltida stadsmurar
och pittoreska gränder. I närheten ligger unika Ninfa, en
trolsk upplevelse du inte bör missa. Ninfa var en gång en
rik stad, men som härjades av malaria och övergavs på
1700-talet. Dryga seklet senare fick en prins för sig att skapa
en botanisk trädgård av ruinstaden. Begränsat öppet -
hållande, så kolla i förväg.

Turen tar dig nu mot havet, och vilken ort det blir beror på
säsong men också på tycke och smak. Mysiga San Felice
Circeo ligger ute på en udde kantad av små stränder och
alldeles i anslutning till nationalparken Circeo. Parken
rymmer både våtmarker, urskog och små sjöar, och så
havet förstås. Bestig berget ute på udden, jogga den två
mil långa sandbanken, eller snorkla vid kalkstensgrottorna!

Vitkalkade lilla Sperlonga är en
ljuvligt romantisk badort, och
även det lite större Gaeta passar
fint för de nyförälskade. Antikens
kejsare och övriga elit byggde
gärna sommarvillor i dessa
trakter, och det finns därför en
hel del spännande arkeologi.

Kanske väljer du att bo ute på
den smått jetset-präglade ön
Ponza, liten men bedårande
vacker med sina vulkaniska
klippor och grottor. Ventotene
heter den lugnare lilla systern.
Pyttiga ön Zannone tillhör
däremot nationalparken Circeo.
Den är obebodd och kan bara
besökas över dagen. En ringled
finns att vandra i munkars fot -
spår, och – om tiden är den rätta
– i sällskap av mängder av flytt -

fåglar. Glöm inte att ta med dricksvatten och något att äta.

Härefter har du nöjet att passera distriktet Castelli Romani
en gång till före hemfärd, men nu tar du sikte på Frascati.
Här njuter du av trivsamma promenader och rustika menyer,
besöker vinproducenter och grannbyar som Grottaferrata.
September är rätt tid för vinskördefester. 

Så rekommenderar vi en lite längre utfärd, till Tivoli. Det är
inte alls något nöjesfält utan namnet på en liten ort som
stoltserar med två världskulturarv, nämligen parkerna Villa
Adriana och Villa d’Este. Den första är antikens kejsar
Hadrianus skapelse, och den andra är en fantastisk
renässansträdgård. Fontäner, vattenblänk och grönska
blir en svalkande final som stannar länge i ditt minne.

En avslutning inne i Rom kanske lockar, och är enkel att få
till. Förslagsvis lämnar du först tillbaka bilen på flygplatsen
och tar dig sedan till centrum med buss eller tåg. 

Ninfa

Circeo

Läs mer:
www.visitlazio.it

www.turismoroma.it

www.parks.it



Information och fler tips:

Italienska Statens Turistbyrå

www.italiantouristoffice.se / stockholm@enit.it / tel 08-545 683 30

Snabbkurs i bilföraritalienska

hjälp! aiuto!
full tank, tack pieno, grazie
är detta vägen till…? è questa la strada per…?
sväng höger / vänster gira a destra / sinistra
rakt fram sempre dritto
var är vi? dove siamo?
allt under kontroll tutto sotto controllo
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