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airberlin har många fina flighter från 
Skandinavien till Italien. Som en 
uppmuntran inför sommaren rundar 
därför airberlin av priset litet så att du 
kan njuta extra på plats i Italien. 

Klicka in dig på följande länk:       
https://www.airberlin.com/coupon/
check.php?
utm_source=se_enit&utm_medium=dis
play&utm_content=uap&utm_campaign
=2016_03_promo_enit_se  

Inne på sidan ska du uppge koderna 
RC5A-N58E-004F  för dig och RZP6-
6BWM-PRWB  för ditt resesällskap. 
Klicka sedan “Check discount voucher” 
och du kommer vidare till själva sidan var 
du bokar flight. 

Dessa kampanjkoder gäller för flyg mel-
lan Arlanda, Göteborg, Köpenhamn 
till Milano Linate eller Bologna. 
Kampanjen äger rum mellan 15 till 21  
april och reseperioden är mellan 1 maj 
och 30 juni 2016.  

Fredagen den 22 april och 
lördagen den 23 april, när 
körsbärsträden står i full blom, är det 
cykelfest i Kungsträdgården, 
Stockholm.                                   
Kom och inspireras av Tema Toscanas 
cykelturer bland Chiantis böljande 
kullar. Wi-Resors upptäcktsfärder 
kring Garda-sjön och i ljuva Amarone 
och Prosecco landskap i Veneto 
regionen. Salento Bici Tour som 
erbjuder turer längst ner på Italiens 
klack, bland annat Lär dig italienska på 
cykelsadeln. 

BOLOGNA & EMILIA ROMAGNA 
med airberlin till 

ITALIEN 

UPPLEV ITALIAN FRÅN 
CYKELSADELN 

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  

RIVIERA ROMAGNOLA 

Bologna och dess region Emilia Romagna är 
födelseplats för många välkända skapelser,  som 
de fantastiska motorerna Ferrari, Lamborghini 
och Ducati - finkultur i form av Pavarotti, 
Fellini, Pasolini, Morandi och Verdi - det äldsta 
universitete i Europa, från 1088 - och 
naturligtvis, MAT!                                           
Det här området är känt som Italiens eget 
skafferi, det är härifrån prosciutto- och culatello-
skinkan, parmigianoosten, balsamvinägern, 
mortadellakorven och pasta i alla dess former 
härstammar. Om det inte räcker med att bara 
njuta av den goda maten kan man med fördel ta 
sig till den charmiga byn Forlimpopoli. Här finns 

museumet Casa Artusi som är helt tillägnad den italienska matlagningens historia; receptbibliotek, restaurang, 
matlagningsskola och bokhandel. Köp gärna med Science in the Kitchen and the Art of Eating Well, publicerad 1891, så 
kommer ingen att kunna ta ifrån dig mästartiteln                           
i konsten att laga riktig italiensk mat!                                                                                                                          
Om det är svårt att locka med sig barnen på museum så      
kanske Gelato Museum, strax utanför Bologna, kan vara            
ett alternativ. Här hålls labbar för barn och tonåringar i                     
konsten att göra glass och de kan man testa sig fram till                    
sin egna unika glassmaker.   

 

110km lång, härlig, mjuk sandstrand ut mot Adriatiska havet ger 
en naturlig inbjudan till en semester i horisontalläge men här 
finns en mängd aktiviteter för den nyfikne. Självklart 
matmarknader, sportevenemang och folkloristiska festivaler men 
också tre annorlunda evenemang som vi lite särskilt vill lyfta; 

För barnfamiljer och hobbyentusiaster, den 22 april till 1 maj 
hålls en internationell drakflygarfestival i Cervia. I år är Sverige 
på plats och tillsammans med andra länder visar de upp otroligt 
fantasirika skapelser 

Al Meni, i Rimini den 19 till 21 juni. Under mästerkocken 
Massimo Botturas säkra ledning möts 12 regionala kockar och 12 
internationella stjärnkockar för att  kocka loss. Show cooking och 
provsmakning utlovas. I samband med Al Meni äger Matrioska 
Lab rum, en innovativ hantverks– och designmarknad. 

La Notte Rosa. Natten 
den 1 juli fylls hela 
Rimini med 
konserter,uställningar, 
föreställningar, 
performance art och 
fest. En  intensiv natt 
full med färg, kultur, 
musik och känslor.  
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