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BAGNOREGIO – “D EN

DÖENDE STADEN ”
På toppen av en kulle, ca 10 mil norr
om Rom, tornar den lilla staden upp,
som vuxen direkt ur en klippa!
Den 1200 år gamla staden är mycket
välbevarad och utsikten är makalös.
Här har tiden stått stilla och den lilla
byn kan endast nås till fots, via den bro
som förbinder den med övriga världen.
Klippan där byn är belägen håller på att
rasa samman p g av två floder som
flyter i dalen nedanför, och orsakar en
kontinuerlig erosionen i området.

Chokladfestival
Denna årligen återkommande
festival ”Eurochocolate” är verkligen ett måste för chokladälskaren! Här finner du choklad i alla
former och smaker.
På chokladbasaren, i historiska
centrum av Perugia, kan du besöka över 150 olika chokladtillverkare från Italien och resten av
världen.
16 - 25 oktober
www.eurochocolate.com

Staden byggdes på 800-talet ovanpå en etruskisk, förromersk boplats. Under de senaste århundradena
har befolkningen gradvis övergivit staden, som numera är nästan obebodd, bara ett fåtal invånare finns
kvar. Många besökare från hela världen strömmar hit för att se "den döende staden" , och Regionen
Lazio genomför nu en kampanj för att rädda denna populära turistattraktion, förhoppningen är också
att få med den på Unescos världsarvlista.
Idag finns bara några enstaka bed & breakfast och någon restaurang kvar i byn, men risken finns att allt
inom kort försvinner helt och hållet!

Verdi Festival
Enklast tar du dig hit med tåg till Orvieto, därifrån trafikerar CO.TRA.L med bussar till/från Orvieto
(22km), buss finns också till/från Viterbo(27km), dessa går dock inte på söndagar.

"I TALIAN E MOTIONS "
L ÅT

FILMENS VÄRLD

INSPIRERA

Under årets filmfestival i Venedig passade ENIT Italienska Statens Turistråd på att presentera sin
senaste videokampanj för Italien:
”Italian Emotions – The Directors’ Dream” med
temat filmer inspelade i Italien.

Älskaren av opera och balett
missar inte den årliga
Verdifesivalen under oktober
månad i Parma, men också på
andra scener i trakten.
Parma: 1 - 31 oktober
Busseto: 10 - 29 oktober

Njut av filmvyer, och planera ditt egna besök i
filmscenernas Italien:
http://www.italia.it/it/media.html
Läs mer om inspelningsplatser i landet på vår
hemsida.

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

