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Italiensk semester + Fiat 500 = Sant!
Kör virtuellt på NK och vinn en semester
Drömsemestern,
inte bara en dröm
Hideaways är specialister på utvalda hotell och semesterboenden
med charm och karaktär, och
skräddarsyr din semester.
Du bestämmer själv hur du vill
resa och hur lång tid, och alla
”hideaways” är noga och
personligt utvalda.
Italien är en skattkista av gömda upplevelser: små lantliga byar, okända kulturstäder, vidunderliga
landskap vid sidan om de stora allfarvägarna... Ibland är det bilen som är bästa färdmedel på upptäcktsresan, och i en Fiat 500 får du garanterat semesterkänsla!
Den 28 februari till 4 mars bjuder Italienska turistbyrån och Fiat dig på en hisnande virtuell bilfärd
i en Fiat 500 längs en av Italiens vackraste kuster, i Ljusgården på NK i Stockholm.
Välkommen att prova vår sköna VR-bilkörning och tävla om en vistelse i Italien med reseföretaget
Hideaways, se artikel intill.

Vill du veta mer?
Tel 040-6060510,
e-post info@hideaways.se eller läs
de personliga beskrivningarna i
online-katalogen på
www.hideaways.se .

Tävlingen är enkel: du tar ett glatt foto på plats
hos oss på NK under eventdagarna som du publicerar på Instagram och taggar
#ItalienskaÄventyrMedFiat500. Alternativt
mailar du bilden till stockholm@enit.it.
Senast den 5 mars 2018 vill vi ha din bild.
Vinnaren utses genom lottning. Mer information
om tävlingen och vinsten på vår hemsida
www.italiantouristoffice.se.

Boka provkörning av Fiat 500 – solglasögon till de snabbaste!
Fiat är på NK i Stockholm tillsammans med Italienska turistbyrån den 28 februari till 4 mars för att
bjuda dig på en skön VR-upplevelse (se ovan).
Samtidigt kan du även träffa representanter från Fiat och boka en riktig provkörning av en Fiat
500 – de första 30 som bokar får vårens snyggaste
solglasögon (Italia Independent Fiat Edition).
Den virtuella bilkörningen behöver du förstås inte
boka, det är bara att komma till Ljusgården på NK.

Semesterbilen Fiat 500C

Visst lockar tanken på att uppleva
Italien i en Fiat 500 cabriolet?
Ikonmodellen firade nyligen 60 år
med en numrerad specialversion.
Vad sägs om en läcker trefärgad
lack, effektfulla kromdetaljer, vita
16-tums lättmetallfälgar med
diamantfinish och kromade navkapslar? Allt matchas perfekt till
den snygga grå suffletten.
Viva Italia!
Nyfiken? Läs mer här:
www.fiat.se/inbyteskampanj

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

