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PÅ SICILIEN

Karnevalen i Viareggio
I Agrigento på västra Sicilien finner du några
av de absolut bäst bevarade grekiska monumenten från klassisk tid - Grekland inberäknat - i tempel dalen Valle dei Templi. I området finns ruiner av sju tempel, i dorisk
stil från 500-talet f Kr .
Dagens besökare njuter av imponerande
ruiner och en slående utsikt, särskilt vacker
mot solnedgången.
Sedan 1997 finns tempeldalen med på Unesco`s världsarvlista.
En årlig festival - Mandorlo in Fiore
(Mandelblomsfestivalen) - hålls i området i
månadsskiftet februari - mars. Festivalens
ursprungliga syfte var att till vårens ära ge
lokala bönder möjlighet att visa sina produkter - allt i den fantastiska prakten av de blommande mandelträden i området.
Festivalen börjar och avslutas vid de berömda antika templen, i "Valle dei Templi".
Ett färgglatt fackeltåg startar från Palazzo dei
Giganti och går genom staden med folkdansgrupper från hela världen som dansar,
sjunger och spelar.
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Årligen återkommande uppmärksammad karneval med politiska inslag och
häcklande av diverse aktuella
kändisar. Karnevalen är särskilt
känd för sina parader med fantasifulla jättefigurer i papiermaché.
Under karnevalsperioden arrangeras en mängd event av olika
slag.
2016: 7, 14, 21, 28/2 + 5/3

Camogli firar San Valentino

2016: 12, 13, 14/2 + 19, 20, 21/2 + 26,
27, 28/2 + 4, 5, 6/3 + 8-13/3

Under februari månad förvandlas Camogli
till den perfekta platsen för kärlekspar.
Restauranger och hotell har olika typer av
temaerbjudanden och kärleksmenyer.

Verona är staden känd över hela världen för
Shakespeares tragedi Romeo och Julia. På Alla
hjärtans dag välkomnar staden alla förälskade
att spendera en riktigt speciell San Valentinodag i den mest romantiska staden i världen.
Under hela veckan dekoreras centrala delen av
staden med bl a röda hjärtan.

Kärlek i film, poesi och musik färgar hela
Camogli och du kan själv bidra med kärleksbrev som sätts upp i festivaltältet.
2016: 7 - 15/2

Konserter och mängder av andra evenemang
ordnas i samband med San Valentino.
2016: 11, 12, 13, 14/2
www.veronainlove.it

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

