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CONERO

Naturreservatet på Cónero-berget söder om
Ancona bjuder på några av regionens vackraste stränder, vid de pittoreska byarna
Sirolo och Numana. Vita kalkstensväggar
famnar in badvikarna, som ibland bara kan
nås via smala stigar eller med båt. Uppe på
berget finns leder för vandring eller
Mountains bike. På våren kläs slänterna med
gulblommande ginst.
Goethe lär ha sagt att den vackraste solnedgången på jorden, den ser man i Ancona.
Den är inte sämre uppe på Conero!
Naturreservatet är en fristad för olika däggdjur som grävling, räv, igelkottar, iller och
vesslor. Du kan också få syn på vildsvin och
rådjur, som dock är inplanterade.
Området är dessutom intressant för fågelskådare då många rovfåglar har flyttat in.
Även häger syns i området periodvis.
För den som hellre vill utforska naturen
under vattnet finns fina möjligheter till
snorkling, bl a vid stranden "Due Sorelle".
Portonovo rekommenderas speciellt för den som vill vindsurfa. Mer information får du från
det lokala Park kontoret, som även hyr ut Mountains bikes och vandringsstavar: Visitor Center, Via Peschiera 30/A, 600 20 Sirolo, tel +39-071 9331879

M ONSTERPARKEN I

BOMARZO

Monsterpaken i Bomarzo (Lazio) utformades av
arkitekten Pirro Ligorio på uppdrag av Vicino
Orsini 1552.
Sacro Bosco, den förtrollade skogen vid den
lilla orten Bomarzo, ska du helst besöka en tidig
morgon då dimmorna beslöjar skogen eller i
det vackra månljuset en klar höstkväll. I skogen
döljer sig tjugotalet gigantiska, fantasifulla ibland skrämmande - stenfigurer mellan träd
och buskar.

Vinn en weekend
Filmen ”Girighetens pris” har premiär på svenska biografer den 24
april. Den är inspelad i ett av Italiens
vackraste distrikt, nämligen i och
kring staden Como vid Comosjön,
och i provinsen Brianza, strax norr
om Milano.
Nu har du chansen att vinna en lyxig
helg inkl. flyg med airBaltic (2528/9) tillsammans med en vän i
dessa trakter – tävla på www.sf.se/
nyheter/
Tävlingen pågår t o m den 3 maj.

Drömfabriken
Cinecittà i Rom - öppnar ytterligare en utställning som illustrerar
de senaste 70 årens filmhistoria!
Du får följa den spännande filmhistorien, med de största och
viktigaste produktionerna mellan
1937 - 1989, från krigsåren och
genom 60-talets guldålder till de
stora kända filmerna på 70- och
80-talet. Fotografier, posters,
scenkläder och mycket annat visas
upp, i denna hyllning till tidens
stjärnor och filmer!
T o m 24 januari 2016

Parken föll ganska tidigt i glömska och sov en
törnrosasömn tills den bytte ägare 1954, och
stor omsorg lades då ner på att restaurera den.
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