
o CAMPER CLUB GUBBIO a.p.s. έχει τη χαρά να προσκαλέσει όλους τους Καμπεριστές  που ανήκουν στη
FICM, αλλά και τους συμπαθούντες, στο 44º EURO CC που θα διεξαχθεί στην Ιταλία στη Santa Maria degli

Angeli, στην πόλη Assisi από τις 7 Ιουνίου έως τις 11 Ιουνίου 2023.
Η Ασίζη είναι μια από τις πιο διάσημες πόλεις που γέννησε τον Άγιο Φραγκίσκο, τον προστάτη Άγιο της Ιταλίας.
Η Ασίζη είναι μια αρχαία πόλη της Ουμβρίας. 
Η σημασία της αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και, λόγω της στρατηγικής της θέσης,
ήταν επίσης πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.  
Λόγω της ιστορικής και καλλιτεχνικής της κληρονομιάς και της αξίας του εξαιρετικού κτιριακού της ιστού, η πόλη
είναι μέρος του καταλόγου της UNESCO με τα διαβαθμισμένα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ - EURO CC VILLAGE: Via di Valecchie - Santa Maria degli Angeli 
ASSISI (Περούτζια) – Ιταλία -   GPS: B 43.055876 A 12.590278.

ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ:                                           ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΝΟΤΙΑ:
Έξοδος αυτοκινητόδρομου A1: VALDICHIANA;                                    Έξοδος αυτοκινητόδρομου A1: ORTE-TERNI-PERUGIA;

Ακολουθήστε την κατεύθυνση PERUGIA;                                              Ακολουθήστε την κατεύθυνση PERUGIA;
Μετά την Περούτζια ακολουθήστε την κατεύθυνση ASSISI;                Μετά την Περούτζια ακολουθήστε την κατεύθυνση ASSISI;

Βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο και ακολουθήστε Έξοδος από τον κεντρικό δρόμο με πινακίδα 
ις πινακίδες προς Assisi – Santa Maria degli Angeli.                            Assisi - Santa Maria degli Angeli.

Η άφιξη των κατασκηνωτών στη Santa Maria degli Angeli (Assisi), όπου θα διεξαχθεί το EURO CC, έχει προγραμμα-
τιστεί από τις 9:00 π.μ. στις 07 Ιουνίου 2023. Ωστόσο, ένας χώρος στάθμευσης θα είναι διαθέσιμος για όσους
φτάνουν νωρίς, χωρίς καμία υποδοχή ή/και υπηρεσίες από τις 15:00 της 06ης Ιουνίου 2023.
Στις 06 Ιουνίου, περίπου στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του FICM
στη μεσαιωνική δημοτική αίθουσα που διέθεσε ο δήμαρχος της Ασίζης και το απόγευμα η Γενική Συνέλευση.

7τετάρτη
από τις 8:00 π.μ.  Άφιξη και διαμονή των κατασκηνωτών στο χώρο του EURO CC στη Santa Maria degli Angeli;
έως τις 6:30 μ.μ. Καταγραφή των πληρωμάτων και παραδοσιακή παραλαβή δωρεών για “ανθρωπιστική βοήθεια”;
στις 19:00 Τελετή έναρξης του 44ου EURO CC;

Πρόποση καλωσορίσματος στο φουαγιέ του θεάτρου Lyrick;
Έναρξη της αγοράς τροφίμων και κρασιού στο EURO CC- Village;
Βραδιά στο χωριό για τους συμμετέχοντες: πώληση και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων που
διατίθενται στα περίπτερα.

8 πέμπτη 
από τις 8:00  Ξεναγήσεις για γκρουπ, στην Ασίζη, στη Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου και η Porziuncola στη
έως τις 14:00         Santa Maria degli Angeli.
από τις 14:30  Συνεχίζονται οι ξεναγήσεις.
έως τις 18:00
στις 19:00 Μουσική βραδιά στο θέατρο Lyrick.

9 παρασκευή  
από τις 8:00 π.μ.  Συνέχιση των ξεναγήσεων για ομάδες.
έως τις 18:30
στις 19:00 Φολκλορική παράσταση με τους κυματιστές της σημαίας της Ασίζης.
από τις 21:00 Το βράδυ στο χωριό για τους συμμετέχοντες και τα απεριτίφ μεταξύ των συλλόγων.

10 σάββατο 
από τις 8:00  Τελευταίες ξεναγήσεις για ομάδες.
έως τις 18:30
στις 20:30 “Επίσημο δείπνο”; στο φουαγιέ του Lyrick Theatre και μουσική βραδιά.

11 κυριακή 
από 10:00 Τελετή λήξης 44ου EURO CC; 
έως τις 12:30 Παρέλαση των συλλόγων;

Λήξη του 44ου EURO CC και αναχώρηση από το S. Maria degli Angeli των πληρωμάτων που
δεν συμμετέχουν στην επέκταση.

12 δευτέρα 
στις 8:00 π.μ. αναχώρηση από το S. Maria degli Angeli των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στην επέκταση.
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