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Italien – livet leker

Grandiosa viner

Välkommen att besöka vår fotoutställning på temat ”Italien –
livet leker” den 13-30 november,
och var samtidigt med och tävla
om en weekend i Rom!
Utställningen äger rum på
Eataly, det italienska matmeckat mitt i centrala Stockholm
(Biblioteksgatan 5, en trappa
upp).
I år är det fem nordiska fotografer som medverkar – Nancy Bundt
(Norge), Dan Kullberg (Sverige), Felix Oppenheim (Sverige), Jeanette Seflin (Sverige) och Heli Sorjonen (Finland) – och som bjuder
på härligt inspirerande bilder från
det brokiga landet Italien.
Mer information om tävlingen och
vinsten finns på turistbyråns hemsida.

Ladda i höstmörkret med italiensk matkasse!
Italienska Utrikeshandelsbyrån (ICE) gör det härligt enkelt för dig
att njuta av italienska produkter här hemma i höstmörkret genom
ett samarbete med Coop, i samband med den
internationella italienska gastronomiska
veckan.
Beställ en kasse godsaker för tre dagar och
sätt igång med planerandet av nästa resa till
Italien!

Italienska Handelskammaren
Italchamber arrangerar en
italiensk vindag på Grand
Hotel Stockholm lördagen den
24 november. Som vän till
Italienska turistbyrån får du
billigare entré: 190 kr i stället
för 285 kr, med rabattkoden
201811242.
Tre tidsintervaller kan man
boka sig för: kl 12-14 / kl 1517 / kl 18-20. Här bokar du!

Mat och kultur
Från den 20 november visas på Italienska Kulturinstitutet (Gärdesgatan 14,
Stockholm) utställningen
”Geoportale della Cultura
Alimentare” kring den italienska matkulturens rötter
och lokala speglingar i den
folkliga kulturen, och hur
man nu dynamiskt samlar
denna kunskap i databanker tack vare ny teknik.

Specialkassen bokas på Coop.se från v 44,
sista bokningsdag 13 nov.

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

