
CAMPER CLUB GUBBIO a.p.s. heeft het genoegen alle kampeerders die lid zijn van de FICM, alsmede sym-
pathisanten, uit te nodigen voor de 44e EURO CC, die zal worden gehouden in Santa Maria degli Angeli, in de

stad Assisi, in Italië, van 7 juni tot 11 juni 2023.
Assisi is een van de beroemdste steden waar Franciscus, de beschermheilige van Italië, is geboren.
Assisi is een oude stad van Umbrische oorsprong.
Het belang ervan ontwikkelde zich onder het Romeinse Rijk, en zijn strategische positie maakte het ook in de Middele-
euwen zeer belangrijk.
Vanwege haar historisch en artistiek erfgoed en de waarde van haar uitzonderlijke gebouwen is de stad opgenomen in de
lijst van cultureel erfgoed van de UNESCO.

ADRES VAN DE LOCATIE: Via di Valecchie - Via di Valecchie - Santa Maria degli Angeli - ASSISI (Perugia) - Italië
GPS: N 43.055876 E 12.590278.

VOOR DEGENEN DIE UIT HET NOORDEN KOMEN:                               VOOR DEGENEN DIE UIT HET ZUIDEN KOMEN:
Snelwegafslag A1: VALDICHIANA;                                          Afslag A1: ORTE-TERNI-PERUGIA;

Volg de richting PERUGIA;                                                       Volg de richting PERUGIA;
Volg na Perugia de richting ASSISI;                                             Volg na Perugia de richting ASSISI;

Verlaat de snelweg en volg de borden                                      Verlaat de hoofdweg en volg de borden  
                naar Assisi - Santa Maria degli Angeli.                                       naar Assisi - Santa Maria degli Angeli.

De aankomst van de kampeerders in Santa Maria degli Angeli (Assisi), waar de EURO CC zal plaatsvinden, is gepland op
07 juni 2023 vanaf 9 uur.
Vanaf 06 juni 2023, 15.00 uur, wordt echter een parkeerplaats zonder ontvangst en/of diensten voor vroege aankomsten
ter beschikking gesteld.
Dinsdag 06 juni 2023 - Rond 10.00 uur komt de raad van bestuur van de FICM bijeen in het middeleeuwse stadhuis dat
door de burgemeester van Assisi ter beschikking is gesteld, en 's middags wordt de algemene vergadering gehouden.

7woensdag  

van 8.00 tot 18.30 Uur aankomst en verblijf van de kampeerders op het EURO CC terrein in Santa Maria degli Angeli;
Registratie van de bemanningen en traditionele ontvangst van donaties in de vorm van "humanitaire
pakketten".

19:00 uur Openingsceremonie van de 44e EURO CC;
Welkom receptie in de foyer van het Lyrick Theater;
Opening van de voedsel- en wijnmarkt in het “EURO CC Village”;
Avond in het dorp voor de deelnemers: verkoop en proeven van lokale producten die bij de kra-
ampjes worden aangeboden.

8 donderdag 

08:00 tot 14:00 uur Rondleidingen voor groepen in Assisi, Basiliek van San Francesco en Portiuncula in Santa Maria degli Angeli.

14:30 tot 18:00 uur Voortzetting van de rondleidingen.

19:00 uur Muzikale avond in het Lyrick Theater.

9 vrijdag 

08:00 tot 18:30 uur Voortzetting van rondleidingen.

19:00 uur Folkloreshow met de vlaggenzwaaiers van Assisi.

vanaf 21:00 uur Avond in het dorp voor deelnemers en aperitief van de clubs.

10 zaterdag 

08:00 tot 18:30 uur Laatste rondleidingen.

alle ore 20:30 “Galadiner” in de foyer van het Lyrick Theater en muzikale avond.

11 zondag 

10.00 tot 12.30 uur Sluitingsceremonie 44e EURO CC; 
Parade van de Clubs;
Einde van de 44e EURO CC en vertrek van de teams die niet deelnemen aan de verlengingen.

12 Maandag 

08.00 uur Vertrek uit Santa Maria degli Angeli van de teams die deelnemen aan de verlengingen.
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