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BOTANISKA TRÄDGÅRD

Italien Fly & Drive
Ninfa, ca 6 mil söder om Rom,
var under medeltiden en rik och
mäktig stad med strategiskt läge
och bra klimat. När så träskmarkerna bredde ut sig i området
blev livet besvärligt, malarian
härjade och på 1700-talet övergavs slutligen staden.
I början av förra seklet tog en
prins - Gelasio Caetani - tag i
Ninfa. Han tänkte skapa sig ett
sommarresidens av det förfallna
slottet, med botanisk trädgård.
Han röjde marken, förstärkte
byggnader och planterade de
första träden.

Gillar du att ta dagen som den
kommer?
Ladda ned vår senaste broschyr
över rundturer med bil i landet.
Turerna tar avstamp från flygplatserna nära Rom, Pisa, Milano
och Venedig och ger dig tips på
charmiga små byar du inte får
missa!

Tack vare den sista familjemedlemmen Lelia Caetani som fullföljde och fullbordade trädgårdsprojekten, blev
trädgården så storslagen som du ser den idag. Det var också Lelia som öppnade trädgården för allmänheten och
grundade stiftelsen Caetani som fortfarande förvaltar Ninfas trädgårdar och ruiner. År 1976 utsågs Ninfa till naturreservat.
Atmosfären är trolsk, och utöver växter och ruiner finns en brokig fauna: här trivs bl a olika ugglor, kungsfiskare,
grå häger, pungmes, moripa, sothöna, vildand samt grävling, piggsvin, hasselmus och mård.
Du kan delta i guidade turer i Ninfas trädgårdar och ruiner vissa dagar från april till november.
Trädgården har begränsade öppettider för allmänheten, vanligen bara ett par dagar per månad från april till november.
Öppettider 2015: April: 4, 5, 6, 12, 19, 25, 26 Maj: 1, 2, 3, 10, 17, 24, 31 Juni: 2, 6, 7, 21 Juli: 4, 5 Augusti: 1, 2, 15
September: 5, 6 Oktober: 3, 4 November: 1 Öppettider: April, Maj, Juni k l 9 - 12 & 14.30 - 18 Oktober, November: k l 9 12 & 14.30 - 16 Juli, Augusti, September: k l 9 - 12 & 15 - 18.30 Inträde: 12 €

R ELIGIÖS FOLKFEST I ABRUZZO :
F ESTA DI S AN D OMENICO

Varje år i början av maj äger en udda religiös folkfest
rum i den lilla staden Cocullo. Det är de lokala ormfångarna som, för att hylla sitt skyddshelgon San
Domenico, genomför en procession genom staden
med en staty av helgonet draperad i levande ormar.
Helgonet sägs skydda invånarna mot såväl ormbett som tandvärk, och hedras med en gudstjänst i
början av festivalen. Därefter täcks hans staty med
ormar och andra reptiler. Om ormarna ringlar sig
kring huvudet på statyn är det ett gott tecken. Modiga besökare kan få prova på att drapera sig med
ormar kring huvud och hals.

Fira påsk med påven i Rom
Palmsöndagen 29/3
kl 9.30 Procession och mässa på Piazza San
Pietro
Skärtorsdagen 2/4
kl 9.30 Mässa i Peterskyrkan
Långfredagen 3/4
kl 17
Passionsmässa i Peterskyrkan
kl 21.15 Golgataprocessionen startar från
Colosseum
Påskafton 4/4
kl 20.30 Påskmässa i Peterskyrkan
Påskdagen 5/4
kl 10.15 Påven talar till och välsignar folket på
Piazza San Pietro
kl 12 Ytterligare en välsignelse, inne i Peterskyrkan
Biljetter bör förbokas.

Efter festligheternas slut släpps ormarna ut i de närliggande omgivningarna.
2015: 1 maj

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

