
23 Ocak – 9 Şubat: Venedik Karnavalı  

Venedik Karnavalı (Carnevale di Venezia – Carnival of Venice), geçmişi 13. yüzyıla dayanan ve maskeleriyle dünya

çapında ünlü olmuş kutlamalar bütünüdür. Karnaval boyunca insanlar rengarenk kostümlere bürünür,Venedik 

maskesi takar ve zaten çok güzel bir şehir olan Venedik’in sokaklarında gezinerek muhteşem görüntüler 

oluştururlar. 

Şubat : Viareggio Karnavalı , Florence

Viareggio Karnavalı her yıl İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde tarihi bir kasaba olan Viareggio'da birkaç Pazar

gününü kapsayan bir eğlence cümbüşü. Dünyaca ünlü Viareggio Karnavalı'nın (Carnevale di Viareggio) en önemli 

özelliği dev maketlerin ve maskelerin sergilendiği gösteriler. Espri ve ironi dolu rengarenk maketler temelde 

hiciv niteliği taşıyor. Kağıt hamurundan yapılan bu devasal maketler genelde ünlü bir lokal sanatçı liderliğinde bir

ekip tarafından hazırlanıyor.
Karnaval süresince tam bir cümbüş havasına bürünen kasaba, muhteşem kostümleri ile akşamları sokaklarda
dans  eden  ve  maske  takan  insanlar,  karnavala  özgü  menüleriyle  hizmet  veren  restoranlar  ve  karnavalın
sonundaki müthiş havai fişek gösterileriyle bölge halkına ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.



Şubat: Ivrea Portakal Karnavalı 

Soyluların evlenen köylü kadınları ile geceyi geçirme hakkı olduğu dönemde Ivrea kasabası halkı bu adete karşı 

ayaklanmıştır. Kasaba halkı askerlerin üzerine saldırıp tüm askerleri öldürmüş ardında da kontun kafasını 

keserek birbirlerine atıp bu olayı kutlamışlardır. Bu günün kutsiyetine inanan İtalyanlar her sene özel günlerini 

anmaya başlamıştır.Müzisyen gösterileri ardından flamalarını çekmiş soyluları temsil eden gruplar at arabaları 

eşliğinde meydana girerler.Sokaklara kasalar ile bırakılmış portakalları alan halk, soylular sınıfına saldırıya 

geçer.Bir saat boyunca farklı flamalı at arabaları meydana girerek çatışmaları sıcak tutar.Festival boyunca Ivrea 

sokakları portakal yığınları ile dolup taşar. Halkın soyluları yenerek başlattığı bu isyan 12. Yüzyıldan beri 

kutlanmaktadır , gelenekselleşerek bu gün ki halini almıştır. 

 27 – 28 Mart : Paskalya, Florence

Paskalya Hristiyanların en önemli bayramlarından biridir. Büyük perhiz denilen beş haftalık hazırlık döneminden

sonra kutsal hafta denilen son hafta gelir ve Paskalya Pazarı ile son bulur. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 

üçüncü günde dirilişi kutlanır bu önemli günde. 



3 Nisan : Roma Maratonu 

Roma ve maraton geleneği asırlardır birbiriyle bağlantılı iki kavram. Bu bin yıllık geleneğin, izleyici olarak dahi 

olsa bir parçası olmak eşsiz bir his olsa gerek. Tabii maratona yarışçı olarak katılmak için kayıt olmak gerekiyor.

Nisan / Mayıs : Kültür Haftası 

Alarmlarınızı sabah çok erken saate ayarlayın ve Kültür Haftası'nın tadını çıkartın. 8 gün boyunca tüm İtalya'da 

müze , ören yeri ve anıtlar ücretsiz olarak ziyarete açık . Bu haftanın amacı halkı ve turistleri kafelerden kaldırıp 

kültürel etkinliklere yönlendirmek.

 



10 – 13 Nisan: Şarap Festivali, Verona 

Yerli ve yabancı şarap uzmanlarının / üreticilerinin bir araya geldiği Uluslar arası bir etkinliktir.

21 Nisan : Roma Doğum Günü Kutalaması 

Roma'nın doğumu , tüm doğum günü kutlamalarının zirvesidir. Hafta boyunca Roma; konserler , kültürel 

aktiviteler , havai fişekler ile canlanır.

25 Nisan: Italya Kurtuluş Günü , Venedik

İtalya nın faşizmden ve Nazi işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan Ulusal Bağımsızlık Günü,İtalya genelinde �

büyük gösterilerle kutlanır.  



Mayıs : Gelato Dondurma Fuarı , Florence

Yılın en lezzetli olayı. Festivalde; dondurma, pasta ve unlu mamül demo ve sunumları,  yerli ve yabancı ustalardan

yeni dondurma ve pastacılık uygulamaları.

5 Mayıs : Yükseliş Günü Bayramı

Hristiyanlar tarafından İsa'nın cennete yükselişi olarak kutlanır. 

May 15: Vogalonga Gondol Yarışı  Venice

Vogalonga ; 32 Kilometrelik gondol yarışıdır. St. Mark'tan başlar Büyük Kanal'a kadar devam eder. Vogalonga; 

motor teknelerin yarattığı rahatsızlığı protesto etmek isteyen Venedikliler tarafından bir tepki gösterisi olarak 

doğmuş ve gelenek halini almıştır. 



17- 23 Mayıs:  Limon Festivali , Monterosso, Cinque Terre 

Beş küçük kasabadan oluşan Cinque Terre yani Beş Toprak bölgesi UNESCO tarafından korumaya alınmış. 

Muhteşem bir kumsalı olan Monterosso bu beş kasabanın en popüler olanı. Mayıs'ın 3. cumartesi günü limon 

festivali düzenleniyor ve limonla yapılan içkileri, reçelleri, kekleri deneme şansı bulabiliyorsunuz.

26 Mayıs : Corpus Christi Bayramı

Kutsal ekmeğin,hz isa'nın bedenine dönüşmesinin kutlandığı katolik bayramıdır. 

Haziran : Moda Fuarı (Pitti Imagine Bimbo / Uomo), Florence

Dünya çapında modacıların bir araya gelip eserlerini sergilediği bu fuarın içi kadar dışı da ayrı bir fuar merkezi 

haline geliyor.

http://www.uludagsozluk.com/k/hz-isa/


Haziran–Ağustos:Verona Opera 

Operanın kalbi Verona'da ..

2 Temmuz : Palio At Yarışları , Siena

Eğersiz at yarışı ve gösterileri.Palio için yarışan katılımcılar 'Contrade' olarak adlandırılan şehrin eski 

mahallelerinin sakinleridir. Rengarenk hareketli orta çağ törenleri ve hata affetmeyen hünerler.

9 – 30 Temmuz : Floransa Dans Festivali

İtalyan balerin Marga Nativo ve New York'lu Koreograf Keith Ferrone tarafından 1990 yılında oluşturulan dans 

festivalidir. 



Temmuz : Noantri Festivali, Rome 

 16. yüzyılda Roma'da Tiber Nehrinde avlanan bir grup balıkçının ağlarına bir Meryem Ana (Madonna) heykeli 

takılır. Heykel bölgenin önemli kilisesi Sant Agata'ya teslim edilir. Bu tarihten sonra her yıl Roma'lılar bu gizemli 

heykelin (Vergine del Carmine) gelişini kutlamaktadırlar.

16 Ağustos: Palio At Yarışları , Siena

Yarış Italya'nin en guzel meydanlarindan biri olan Siena'daki Piazza del Campo'da yapiliyor. Önceleri boğa yarışı 

iken sonradan Toskana Dükü boğa yarışını yasaklayınca at yarışına dönmüş. Bu yarış için meydana toprak 

döşeniyor ve koşu sahası haline getiriliyor 



3 – 4 Eylül: Tarihi Regata Festivali, Venice

Tarihi Regata Festivali amatörlerden profesyonel ekiplere kadar herkesin katılabileceği, farklı kulvar yarışları 

bulunan, tarihi kürek çekme yarışmasıdır. Tipik Venedik kutlamalarından birisi olan Regata Storica ( Tarihi 

Regata Festivali ) , Venedik şehrinin en büyük kanalı olan Grand Kanal’da gerçekleşir. 

September 7: Rificolona Festivali , Florence 

Meryem Ana'nın doğumu ile birlikte dini kutlamalar arefesinde kağıt fenerlerin şehri aydınlattığı bir festivaldir
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