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Hvor findes det ægte Italien? Svaret er: Mange steder. Hvis du bare ved hvorhenne man skal lede, for det er
muligt at få en autentisk oplevelse oppe i bjergene, i byerne, ved strandene og langt ude på landet mellem
vinmarkerne, oliven og solsikker. Guidebogen beskriver særligt udvalgte overnatningssteder, hvor du kan
opleve det ægte Italien, og er således ikke en traditionel guidebog om seværdigheder. Her handler det om at
finde steder at bo i autentisk atmosfære og flotte omgivelser, såsom vingårde, middelalderborge,
strandhoteller, bjerghytter, historiske villaer og byhoteller. Geografisk dækkes hele den nordlige halvdel af
Italien, fra Alperne til Rom.
En af hemmelighederne ved den perfekte ferie er at finde det helt rigtige sted at bo. Det er muligt at få en
autentisk oplevelse oppe i bjergene, i byerne, ved strandene og langt ude på landet mellem vinmarker eller
solsikker. Leder du efter en pizzaoplevelse udover det sædvanlige, lover vi, at du hos De Martino,. og som
byder på ægte italienske oplevelser. Bente Brünner har beskæftiget sig med Italien det meste af sit liv. dk. En
stor fordel på en kør-selv bilrundrejse i Italien er, at du oplever meget mere af det område,. Man kan drikke
vandet i Italien, men man kan komme ud for, at det smager anderledes,. Dog vil mange nok påpege den med
hakket tomat og frisk basilikum som den ægte italienske version. Bente har været italiensk gift og har boet
længere perioder. 6/10/2011 · Den 03/06/11 20. Pasta bolognese er en klassisk kødsovs til pasta, der
selvfølgelig stammer fra Italien. Her får I virkelig en bid af det ægte Italien. Få en fantastisk ferie i Torino
med ophold på det 4-stjernede Hotel Pacific Fortino. Aktiv ferie i Italien – oplev det ægte Italien. 975

feriehuse og ferielejligheder i Italien. Drømmer du også om at opleve Det ægte Italien.

