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J ULSTÄMNING , JULMARKNADER

OCH NY SKIDSÄSONG

Från den 27 november kan du uppleva den magiska julstämningen i Sydtyrolen. Längs med den historiska handelsvägen i nord-sydlig riktning ligger många små kulturstäder, i närhet till Superski Dolomitis enorma skidområde. I orter som Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico och Vipiteno arrangeras fina julmarknader. Det fantastiska alplandskapet får dig att komma i rätt romantik - och julstämning. Marknaderna bjuder på lokala traditioner
inom gastronomi och hantverk.
Bolzano: 27 november - 6 januari 2016
Bressanone: 27 november - 6 januari 2016
Merano: 27 november - 6 januari 2016
Vipiteno: 27 november - 6 januari 2016
Brunico: 27 november - 6 januari 2016
Info: www.suedtirol.info/en/Experience-South-Tyrol/Christmas-markets.html
Flera skidorter i området öppnar i slutet av november, eller början / mitten på december: Dolomiti Superski,
Ortler Skiarena, Valle Isarco.
Fler mysiga tips för att komma i rätt julstämning finner du på vår hemsida.
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Den nya säsongen på Teatro alla Scala i Milano öppnar traditionsenligt den 7 december med stor galapremiär, i år med operan Jeanne d’Arc av Verdi.
Under december månad kommer också baletten
Askungen att framföras.
Under säsongen spelas även Rigoletto, I due Foscari,
Simon Boccanegra av Verdi, samt La Fanciulla del
West (Puccini), Rosenkavaljeren (Strauss) och Trollflöjten (Mozart).
Baletter som framförs under året är bl a Svansjön,
Nötknäpparen och Giselle.

Gå före kön, boka i förväg!
Hösten är kulturstädernas tid. Rom,
Milano och Florens är alla perfekta för en
härlig weekendresa! Nu kan du också
slippa alla köer och boka din entrébiljett i
förväg. Museer som du lämpligen förbokar online:
Rom: Vatikanmuseerna med Sixtinska
Kapellet, Galleria Borghese, ”Le Domus
Romane” (Palazzo Valentini).
www.italia.it
Nedanstående bokas enklast via telefon:
Florens: Galleria degli Uffizi, tel +39055 294883
Milano: Klosterkyrkan Santa Maria delle
Grazie och Leonardo da Vincis
”Nattvarden” bokas per tel +39-02
92800360

Fontana di Trevi
Äntligen! Sedan början av november
porlar vattnet i den berömda Trevi fontänen i Rom igen, efter en 17
månader lång restaurering.
Vackrare och mer upplyst än någonsin!
Modehuset Fendi har bidragit med
sponsorpengar, inom projektet ”Fendi
for Fountains”.

7 december - 30 november 2016
Biljetter: www.teatroallascala.org/en/season/20152016/index.html

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

