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LAZIO: V ILLA A DRIANA

OCH V ILLA

D'E STE
Strax utanför Rom ligger lilla Tivoli
som stoltserar med två världsarv, två
historiska villor med omgivande trädgårdar, Villa Adriana och Villa d`Este.
Den första (lite utanför centrum)
skapades av kejsar Hadrianus för
nästan tvåtusen år sedan, med redan
då klassiska ideal för ögonen, hämtade
från Grekland och Egypten.

Alto Adige: Vino in Festa
Utgångspunkten för "Vino in
festa" är de 16 små charmiga
orterna utmed vinvägen, med
start den 22 april. Ett varierat
program med fokus på vintemat
bjuder in dig att upptäcka området, också känt som Sydtyrolen.
Avslutningsvis den 11 juni öppnar lokala vinkällare sina dörrar
för besökare.
2016: 22 april - 11 juni

Den andra, anlagd på 1500-talet, är
urmodellen för en renässansträdgård
och startade en lång europeisk trädgårdstrend med alla sina fontäner.
Sök svalka för kropp och själ i dessa
trädgårdar när du nästa gång besöker
Rom!

O PERA

OCH BALETT I FÖRTROLLANDE ARENA DI VERONA

Varje sommar anordnas världsberömda utomhusföreställningar i den vackra antika
amfiteatern mitt i Verona. Här kan du se världsartister uppträda, och stämningen är
minst sagt magisk.
I år visas: Carmen, Aida, La Traviata, Turandot, Il Trovatore samt en balettföreställning med Robert Bolle. 2016: 24 juni - 28 augusti

Palio di Ferrara
Palio di Ferrara anses vara en av
de äldsta festivalerna i sitt slag i
världen. Festspelen, med anor
från år 1259, är mycket viktiga
för staden, och går ut på att de
olika stadsdelarna ("contrade")
tävlar mot varandra. Hästkapplöpningar, flaggspel och historiska
processioner är några av inslagen.
2016: 29 maj
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