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Sicilien: Fly höstrusket och möt värmen ...

Häxfesten
Sedan 1998 har den lilla
renässansstaden Corinaldo, 47 km
från Ancona, firat "Häxornas
fest" i samband med Halloween,
sista helgen i oktober.
Den lilla orten med sin ringmur
anses vara ett av de vackraste och
charmigaste historiska centrumen i
området, och invaderas då av häxor,
spöken och andar. Festivalen lockar
en stor publik från hela regionen.
Atmosfären i staden är magisk med
pumpor, ljus, mystiska figurer som
dansar och spelar. Spänningen är på
topp!

2017: 27, 28, 29, 30, 31/10
Medelhavets största ö - Sicilia på italienska - har en alldeles särskild charm och attraktionskraft. Genom historien
har de flesta folkslag runt Medelhavet kastat lystna blickar mot ön, och dominanserna har skiftat från sekel till
sekel. Greker och fenicier slogs länge om detta land, sedan kom romarna förstås, och därefter bl a morerna (800talet), normanderna (1000-talet), sveberna (1200-talet) och spanjorerna (1400-talet) - för att göra historien
mycket kort! Och alla har de lämnat spår i konst, arkitektur, traditioner och gastronomi.
"Trinacria" är det klassiska namnet på ön. "Tre huvuden" betyder det på gammelgrekiska, och anspelar på öns
trekantiga form. Den östligaste udden når nästan fastlandet, bara det smala Messinasundet avskiljer. En bro har
diskuterats och projekterats i årtionden, men idag tar man bilfärja från Reggio Calabria eller Villa San Giovanni.
Även tågen rullar på färjorna...
www.visitsicily.info

Chokladfestivalen: ”Eurochocolate”
Denna årligen återkommande festival är verkligen ett måste för chokladälskaren! Här finner du choklad
i alla former och smaker.
På chokladbasaren, i historiska centrum av Perugia (Umbrien), kan du besöka över 150 olika chokladtillverkare från Italien och resten av världen.
2017: 13 - 22/10
Photo: Perugia / Umbria Turism

Internationell Tryffelmässa
Den vita tryffeln från Alba har
världsrenommé.
Varje år i tryffeltider arrangeras
en tryffelmässa och marknad med
mängder av sidoevent i och kring
den historiska lilla staden Alba i
Piemonte.
Evenemanget inkluderar även en
parad i historiska kostymer som
avslutas med ett åsnelopp mitt i
stan. 2017: 7/10 - 26/11

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

