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Kör bil i Italien – virtuellt på Panorama Medelhavet 18-19 mars!
Besök oss på Panorama
Medelhavet och vi bjuder
dig på en hisnande virtuell
bilfärd i en Fiat500 längs en
av Italiens vackraste kuststräckor! De första 200 som
provar får dessutom ett par
VR-glasögon för att ta med
sig upplevelsen hem.
I vår monter kan du också
provsmaka italienska
olivoljor med expertguidning, styrka dig med
italienskt kaffe, och
krama en italienare...! Och
så förstås få tips och råd
inför nästa Italienresa. I år är det landsortens år i Italien, ”Anno dei Borghi”. Comosjön strax norr om
Milano omges av ett underskönt landskap med många fina orter – på Panorama Medelhavet kan du
vinna en weekend just här, kom och tävla!

Ninfas Botaniska Trädgård
Passa på att besöka den trolska
trädgården som ligger i Ninfa ca
6 mil söder om Rom. Den har
begränsade öppettider för allmänheten mellan april och november;
April: 1, 2, 9, 16, 17, 23, 25, 30
Maj: 1, 6, 7, 14, 21, 28
Juni: 2, 3, 4, 18
Juli: 1, 2
Augusti: 5, 6, 15
September: 2, 3
Oktober: 7, 8
November: 5

Resemässan Panorama Medelhavet äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö, lördag 18 mars kl 10.0017.00 och söndag 19 mars kl 10.00-16.00. Stora som små researrangörer finns på plats med mängder
av erbjudanden.
Det är fri entré för allmänheten, men du ska registrera dig:
http://invitation.panoramamedelhavet.com/. Antingen skriver du ut bekräftelsen och tar med dig
som biljett, eller så visar du upp bekräftelsen på mobilen vid entrén.
Mer information om Panorama Medelhavet: www.mediterraneanpanorama.com

VINN EN WEEKEND I VACKRA COMO
Planera för en lång härlig sommarsäsong; besök Italien på mässan Panorama Medelhavet (se ovan) och
tävla om en helgvistelse vid Comosjön!
Nu blir det ännu enklare att ta sig till Norditalien, såväl Norwegian som easyJet startar i vår nya direktflyg till Milano. Como ligger bara en timme med tåg från Milano – perfekt för att njuta av de sista sensommarvindarna. Ät gott, shoppa sidenvaror, vandra eller
cykla med sjöutsikt, åk båt till vackra trädgårdar runt sjön...
det är du värd!
www.lakecomo.com

www.hotelmetropolesuisse.com

Grodloppet Palio della
Varje år, sju dagar efter påsk, firar
Fermignano (Marche) 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.
2017: 21, 22, 23/4

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

