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DE VACKRA EOLISKA ÖARNA

Summer Jamboree
Den som gillar sommar, klassiska
sandstränder och dessutom 50talsmusik bokar semester i Senigallia under festivalen Summer
Jamboree.

De Eoliska öarna vid Messinasundet har alla vulkaniskt ursprung, men de har olika färger och uttryck. Stromboli och Vulcano är de enda med fortfarande aktiva vulkaner. Tvära klippor vid intensivt blått hav, stenhus med
terrasser som skuggas av vasstak, och båtförbindelser med Milazzo på sicilianska fastlandet har de alla gemensamt.
Vulcanos fina små badvikar har svart vulkansand, och fungerar också för barnfamiljen. Gröngula toner är annars
återkommande på denna svavelhaltiga ö där det pyser rök ur sprickor, och det finns pölar för vulkaniska gyttjebad.

Dansbanor, marknadsstånd,
frisörer som fixar håret i 50talsstil, bilar och motorcyklar
från tiden, tatuerare, konserter,
mat och dryck, och massor av
glädje!
2016: 30 juli - 7 augusti

Stromboli är också den svarta lavans ö, där purfärsk lava glimmar orange i den svarta natten. Detta är ett skådespel att njuta på avstånd, t ex från havet. Den som vill upp till kratern måste ha sällskap av en expertguide. Lipari
är den största och mest besökta ön, där ljusa klippor ger kontrast. Redan på stenåldern var ön befolkad, och efter
att ha blivit grekisk koloni följer öns historia ungefär samma mönster som resten av Sicilien. Öarnas historia kan
man studera på museet och i den arkeologiska parken i byn Lipari.
På Salina har den vulkaniska aktiviteten för länge sedan slocknat, och ön är frodigt grön. Ekologiska insatser har
gjort att ön är skönt oförstörd, och en anhalt för många flyttfåglar. På Filicudi och pyttiga Alicudi har klipporna
en djupgrön dräkt, det är den vildväxande kaprisens förtjänst. Dessa öar är de minst turistanpassade, och passar
den som vill söka lugn och avskildhet. Den minsta ön Panarea slutligen har ett rosa skimmer över de små vinodlingarna. Ön omges av ett antal suggestiva klippor och småöar i havet, att utforska med båt.
www.turismoeolie.com www.eolnet.it http://pti.regione.sicilia.it/

TOSCANA: PUCCINIFESTIVAL VID TORRE DEL LAGO
Varje sommar under juli och augusti månad återkommer denna välbesökta festival.
Här, i Puccinis hemtrakter nära Versilias stränder, framförs då några av Puccinis mest kända verk, på
den stora utomhusscenen.
Giacomo Puccini föddes i Lucca den 22 december 1858 och dog den 29 november 1924 i Bryssel.
Några av hans kanske mest kända verk är
Tosca, La Bohème, Madama Butterfly, Manon Lescaut och Turandot.
Inte långt från festivalområdet kan du också
besöka Villa Museo Puccini, där Giacomo
Puccini bott och verkat. Huset där han föddes finner du i Lucca.

Caracallas Termer
Varje sommar i Rom, under juli
och augusti månad, kan du njuta
av klassiska skådespel under bar
himmel i ruinerna av den antika
badanläggningen. I år spelas bl a
operorna Nabucco, Madama Butterfly och Barberaren i Sevilla
samt balettföreställning med Roberto Bolle.
2016: 3 juli - 10 augusti
Extra föreställningar: Lang Lang
3/7, Lionel Richie 14/7 och Neil
Young 15/7. www.operaroma.it

2016: 15 juli - 13 augusti

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

