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BLAND VINGÅRDAR
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VACKRA LANGHE ROERO

Langhe Roero är ett fantastiskt område för den
som älskar att vandra, cykla eller åka motorcykel. Här finns leder i alla svårighetsgrader.
Turerna tar dig genom det böljande landskapet: förbi
vingårdar, gamla byar, slott och ger dig tillfälle till
många kulinariska stopp!
Distrikten Monferrato och Langhe-Roero,
är vackert kuperade nejder, ömsom lövskogsbeklädda, ömsom lapptäcksrutiga av odlad mark. Det
här är de stora vinernas distrikt, och det är den hyllade vita tryffelns domäner. Byarna är genomgående
trivsamt välkomnande, små slott smyckar kullarnas
krön, och lantgårdar som tar emot turister för övernattning eller en genuin måltid är många - sök skylt "Agriturismo". I september månad är vinskördefesterna
många.
Asti är huvudort i Monferrato. Stadens medeltida centrum har också barocka inslag. Botanisera i vinbutiker (röda Barbera och mousserande
Moscato är exempel på världsberömdheter från området), och ät en tryffelpanerad schnitzel som är en lokal specialitet. Folkfesten med historiska
förtecken "Palio di Asti" lockar mycket folk till staden i september.
Alessàndria i östra Piemonte är en stad med militär historia och en stadsbild mestadels från 1700- och 1800-talen. Det hälsobringande vattnet i
kurorten Acqui Terme har man vallfärdat till sedan antiken, och den här
lilla staden fungerar fint som startpunkt för utfärder i vinets och gastronomins tecken, avsluta dagen med en härlig SPA-behandling.
Alba är södra Piemontes juvel, en riktigt trevlig småstad som står i världens rampljus under den årliga tryffelfestivalen i oktober. Hotell bör bokas i
god tid! Runt om odlas nebbiolodruvan som ska ge det eftertraktade Barolo
-vinet, "the king of wines, the wine of the king". Det här är också Slow
Food-rörelsens hemtrakter, med säte i Brà.

Gåsloppet
Varje höst i lilla Lacchiarella - 17
km från Milano - arrangeras
festivalen "Autunno Ciarlasco"
som bjuder ett blandat program,
från konstutställningar till parader.
Evenemanget avslutas med ett
"Gåslopp" (Palio delle Oche)
söndagen den 9 oktober. Ett
helt år av förberedelser och träning krävs för att få dessa sympatiska djur att delta i loppet.
2016: 9/10, kl 17.30

Chokladfestival

EMILIA ROMAGNA: MATFESTIVALER UNDER HÖSTEN

Denna årligen återkommande
festival är verkligen ett måste för
chokladälskaren! Här hittar du
choklad i alla former och smaker.

Under hösten får du inte missa att besöka någon av de många, mysiga matfestivalerna i regionen EmiliaRomagna. Du har möjlighet att prova på lokala specialiteter som mortadella, ål, vit tryffel, frukt, fisk,
ost, pumpa, olivolja, vin och mycket annat. Höstens festivaler, inkluderar orter i hela regionen, från
Piacenza till Rimini. Låt det goda bordet leda dig till de charmiga medeltida kvarteren i några av regionens vackraste städer!
2016: september - december

På chokladbasaren, i historiska
centrum av Perugia, kan du besöka över 150 olika chokladtillverkare från Italien och resten av
världen.
2016: 14 - 23/10

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

