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S LOTTET T RAUTTMANSDORFFS

TRÄDGÅRDAR

Möt våren i Merano och
Slottet Trautmansdorffs
trädgårdar.
Den färgstarka kejsarinnan
Elisabeth av Österrike och
hennes döttrar använde slottet
som vinterbostad, efter att
greven av Trauttmansdorff
låtit rekonstruera och återuppbygga de medeltida ruinerna
kring år 1850.

Ninfas Botaniska Trädgård
Den trolska trädgården som
ligger i Ninfa ca 6 mil söder om
Rom, har endast begränsad öppettid för allmänheten mellan
mars och november:
Mars: 27, 28
April: 2, 3, 10, 17, 24, 25
Maj: 1, 7, 8, 15, 22, 29
Juni: 2, 4, 5, 19
Juli: 2, 3
Augusti: 6, 7, 15
September: 3, 4
Oktober: 1, 2
November: 6
Inträde: 12 €

Det berättas att Elisabeths
sjuka tvååriga dotter Marie Valerie under en vistelse här tillfrisknade tack vare det behagliga
klimatet. Detta kom senare att bli grund för stadens berömmelse som kurort.
Idag finns på slottet bl a ett museum som berättar om Tyrolens historia.
I de mer än 60 vackra "trädgårdsrummen" finner du växter från hela världen, ordnade efter
sitt ursprungsland. I det milda klimatet trivs bl a fikon, oliver, cypresser och lavendel. Elva
paviljonger, formgivna av olika konstnärer, visar besökaren växtlivets hemligheter. Alla årstider har sin charm: rhododendron (vår), ros och lavendel (sommar), alla vackra blommor i
den japanska trädgården (höst).
Sommartid hålls även konserter utomhus, så kallade "Garden Nights".

M ARCHE : G RODLOPPET
”P ALIO DELLA R ANA ”

Varje år, sju dagar efter påsk, firar
Fermignano årsdagen för sitt oberoende
från Urbino 1607.
Festen "Palio della Rana" firas med bl a ett
"grodlopp" där deltagarna måste springa
med en skottkärra med en groda på. Den
som kommer först i mål utan att grodan
har hoppat av har vunnit! Sju distrikt i
staden tävlar mot varandra.

Mille Miglia
Mille Miglia är en klassisk biltävling, med vackra gamla sportbilar,
som går på landsvägar i norra
delen av Italien, varje år i maj
månad.
Mille Miglia - tusen romerska mil
- syftar på distansen som bilarna
kör (motsvarar ca 1 600 km).
Loppet körs i etapper mot
Rom, med start och målgång i
Brescia.
2016: 19- 22/5

Folkfesten inkluderar också en parad i
historiska dräkter.

2016: 1-3/4
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

