
AMPER CLUB GUBBIO a.p.s. tem o prazer de convidar todos os campistas pertencentes ao FICM, mas também
simpatizantes, para o 44º EURO CC a ser realizado na Itália em Santa Maria degli Angeli, na cidade de Assis,

de 7 a 11 de junho de 2023.
Assis é uma das vilas mais famosas que deu origem a São Francisco, padroeiro da Itália.
Assis é uma antiga vila de origem da Úmbria. Desenvolveu a sua importância durante o Império Romano e, dada a sua
localização estratégica, foi também muito importante no período medieval. A cidade pelo seu património histórico e ar-
tístico e pelo valor do seu excecional tecido edificado faz parte da lista de bens classificados pela UNESCO.

ENDEREÇO DO LOCAL DA INICIATIVA - EURO CC VILLAGE: Via di Valecchie - Santa Maria degli Angeli – ASSISI
(Perugia) – Itália  -   GPS: N 43.055876 E 12.590278.

PARA QUEM VEM DO NORTE:                                                                  PARA QUEM VEM DO SUL:
Saída da autoestrada A1: VALDICHIANA;                               Saída da autoestrada A1: ORTE-TERNI-PERUGIA;

Siga direção PERUGIA;                                                            Siga direção PERUGIA;
Após Perugia seguir direção ASSISI;                                           Após Perugia seguir direção ASSISI;

Saída da estrada principal                                                        Saída da estrada principal 
                com indicação Assis - Santa Maria degli Angeli.                       com indicação Assis - Santa Maria degli Angeli.

A chegada dos campistas em Santa Maria degli Angeli (Assis), onde acontecerá o EURO CC, está prevista para começar
às 9h do dia 07 de junho de 2023. No entanto, para quem chegar cedo, será disponibilizado um parque de estacionamento
sem qualquer receção e/ou serviços a partir das 15h00 do dia 06 de junho de 2023.
No dia 06 de junho, por volta das 10h00, a Diretoria da FICM acontecerá no salão municipal medieval disponibilizado
pelo Prefeito de Assis e pela Assembleia Geral à tarde.

7quarta-feira

das 8h00 às 18h30 Chegada e alojamento dos campistas no site EURO CC em Santa Maria degli Angeli;
Cadastro de tripulações e tradicional recebimento de doações para “pacotes humanitários”.

às 19h:00 Cerimónia de abertura do 44º EURO CC;
Bebida de boas-vindas no foyer do Teatro Lyrick;
Abertura do mercado gastronómico e vitivinícola no EURO CC- Village;
Noite na aldeia para os participantes: venda e degustação de produtos locais disponíveis nos
stands.

8 quinta-feira

das 8h00 às 14h00 Visitas guiadas para grupos de Assis, Basílica de San Francesco e o Porziuncola em Santa Maria degli
Angeli.

das 14h30 às 18h00 Continuação das visitas guiadas.

às 19h:00 Da noite musical no Teatro Lyrick.

9 sexta-feira

das 8h00 às 18h30 Continuação das visitas guiadas para grupos.

às 19h:00 Show folclórico com os agitadores de bandeiras de Assis.

a partir das 21h00 Na aldeia para os participantes e aperitivos entre os clubes.

10 sábado

das 8h:00 às 18h:30 Últimas visitas guiadas para grupos.

às 20h30 “Jantar de gala” no foyer do teatro Lyrick e noite musical.

11 domingo

das 10h:00 às 12h:30 Cerimônia de encerramento 44º EURO CC; 
Desfile do Clube;
Fim do 44º EURO CC e saída de S. Maria degli Angeli das tripulações que não participarão da
extensão.

12 segunda-feira

às 8:00 Saída de S. Maria degli Angeli das tripulações que participarão da extensão.
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