
παράταση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Ιουνίου 2023 στις πιο χαρακτηριστικές πόλεις
της Ούμπρια, με προγραμματισμένες εκδρομές με τα τροχόσπιτα των συμμετεχόντων στις πόλεις Gubbio,

Perugia, Orvieto, Bevagna. 
Προβλέπονται ορισμένες εκδρομές με λεωφορείο και ξεναγό στις πόλεις του Σπολέτο, στους καταρράκτες Marmore
και στη λίμνη Trasimeno.
Οι συμμετέχοντες στην παράταση θα χωριστούν σε διάφορες ομάδες των 50 πληρωμάτων η καθεμία, ομαδοποι-
ημένες κατά το δυνατόν ανά χώρα και σύλλογο.
Οι εκδρομές με  λεωφορείο θα χωρίζονται επίσης σε ομάδες, με τους συμμετέχοντες να ομαδοποιούνται κατά το
δυνατόν ανά χώρα και σύλλογο.
Τα προγραμματισμένα ταξίδια θα επισκεφθούν τα ίδια μέρη για όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, αλλά
θα πραγματοποιηθούν με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα επίσκεψης με έναρξη και λήξη της &quot; επέκτασης&quot;
από διαφορετικές τοποθεσίες.

ΧΡΟΝΟΛΌΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΟΜΆΔΑ:

u Άφιξη των πληρωμάτων στην πόλη Gubbio. 
u Στάθμευση των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων στο χώρο στάθμευσης που παρέχεται από το Camper Club Gubbio,

εξοπλισμένο με &quot;υπηρεσία για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα&quot; (άδειασμα γκρίζου νερού, άδειασμα τουα-
λέτας και φόρτωση νερού). 

u Ξενάγηση στην πόλη.
u Το Γκούμπιο είναι μια πόλη που δημιουργεί ένα ισχυρό συναισθηματικό τοπίο. Ιδρύθηκε από τους αρχαίους Ουμ-

βριανούς και αναπτύχθηκε σημαντικά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, διατηρώντας ακόμη τον έντονο ιστορικό και αρ-
χιτεκτονικό χαρακτήρα του από τη μεσαιωνική περίοδο.
Αυτή η όμορφη μικρή πόλη, που βρίσκεται στους πρόποδες ενός βουνού, διατηρεί ανέπαφα αρχιτεκτονικά στοιχεία
από όλες αυτές τις περιόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, η μεσαιωνική Piazza
Pensile του Palazzo dei Consoli, το παλάτι του Δούκα, ο καθεδρικός ναός και πολλά άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

u Θα παρέχονται ξεναγήσεις και λαογραφικές παραστάσεις.
u Τα συνεργεία θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.

u Άφιξη των πληρωμάτων στην πόλη της Περούτζια.
u Στάθμευση αυτοκινούμενων τροχόσπιτων στο χώρο στάθμευσης που διαθέτει ο Δήμος της η Περούτζια.
u Επισκεφθείτε το ιστορικό κέντρο.
u Ξενάγηση στην πόλη με ξεναγό.
u Είναι αδύνατο να επισκεφθείτε την Ούμπρια χωρίς να γνωρίσετε την Περούτζια, την πρωτεύουσα της περιοχής.

Τα κυριότερα μνημεία της πόλης αποδεικνύουν το ετρουσκικό παρελθόν της καθώς και τη μεσαιωνική τυπολογία
της αρχιτεκτονικής της. Η πολεοδομική διάταξη του ιστορικού κέντρου είναι αξιοσημείωτη, με δρόμους και πλα-
τείες που έχουν σημερινή διάταξη σχεδόν πανομοιότυπη με τα αρχαία ετρουσκικά και ρωμαϊκά κατάλοιπα.

u Θα οργανωθούν επισκέψεις με ξεναγό.
u Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.

u Άφιξη των πληρωμάτων στην πόλη του Ορβιέτο.
u Στάθμευση των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων στο χώρο στάθμευσης που παρέχεται από το Δήμο, με &quot;cam-

per-service&quot;.
u Ξενάγηση στην πόλη.
u Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης στο Ορβιέτο χρονολογούνται από τον 9º αιώνα π.Χ. Τα ίχνη της βρίσκονται

στις σπηλιές που είναι σκαμμένες στο βράχο του τόφου πάνω στον οποίο βρίσκεται η σημερινή πόλη. Οι Ετρούσκοι
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή μέχρι την προσάρτησή της τον 3ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Με την παρακμή της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, χτίστηκαν τα περισσό-
τερα από τα μνημεία του Ορβιέτο, συμπεριλαμβανομένου του υπέροχου Καθεδρικού Ναού που χτίστηκε το 1263.

u Το απόγευμα, ελεύθερη επίσκεψη στο Ορβιέτο.
u Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.
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u Άφιξη των πληρωμάτων στο χωριό Bevagna.
u Στάθμευση των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων στο χώρο στάθμευσης που παρέχεται από το Δήμο Bevagna, με

&quot;υπηρεσία αυτοκινούμενων&quot;.
u Ξενάγηση στην πόλη σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και τον Δήμο Bevagna.
u Η Bevagna είναι μια από τις πιο όμορφες ιστορικές πόλεις της Ιταλίας και οι ρίζες της ανάγονται σίγουρα στην

περίοδο της Ουμβρίας και των Ετρούσκων. Οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι που έδωσαν στην πόλη το όνομά της. Η
Bevagna βρίσκεται στην άκρη της πεδιάδας Foligno, κοντά στην Ασίζη, στις πλαγιές λόφων που καλλιεργούνται
με ελαιώνες και χαρακτηρίζονται από τους διάσημους αμπελώνες.

u Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.

u Μεταφορά στο Gualdo Cattaneo στο “Acqua Rossa Park”;.
u Τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα σταθμεύουν στο χώρο στάθμευσης του Acqua Rossa Park, ο οποίος είναι εξοπλι-

σμένος με &quot;υπηρεσία για τροχόσπιτα&quot;.
u Καλωσόρισμα με απεριτίφ.
u Ημέρα στη διάθεση των μελών για χαλάρωση.
u Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.

u Το πρωί στις 8:30 π.μ. μεταφορά με λεωφορείο για ξενάγηση στους καταρράκτες Marmore και στην πόλη του
Σπολέτο.

u Ο καταρράκτης Marmore βρίσκεται κοντά στην πόλη Terni. Δείχνει μια θεαματική πτώση τεχνητού νερού από
ένα εντυπωσιακό ύψος 165 μέτρων.
Ο καταρράκτης Marmore, που χτίστηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους, αποτελείται από τρεις καταρράκτες, είναι
ο υψηλότερος στην Ιταλία και ο υψηλότερος τεχνητός καταρράκτης στην Ευρώπη.

u Διάλειμμα με μεσημεριανό σε πακέτο με τσάντα που προσφέρεται από τον οργανισμό.
u Το Σπολέτο είναι μια σημαντική ρωμαϊκή πόλη που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιφέρειας της Ουμβρίας, στο

κέντρο της Ιταλίας. Η πόλη διαθέτει αρκετά σημαντικά μνημεία, όπως ένα ρωμαϊκό θέατρο, μια επιβλητική Rocca
έναν καθεδρικό ναό και πολλές σημαντικές εκκλησίες.

u Επιστροφή αργά το απόγευμα στο πάρκο Acqua Rossa.
u Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.

u Το πρωί στις 8.30 π.μ. μεταφορά με λεωφορείο στη λίμνη Trasimeno με ξενάγηση στο Passignano και στο
Castiglione del Lago. 

u Το Passignano περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη, ενώ το νέο τμήμα της πόλης χτίστηκε έξω από τα τείχη,
κατά μήκος της όχθης της λίμνης. Δυστυχώς, πολλά κτίρια της πόλης βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια του
Παγκοσμίου Πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, η νέα πόλη του Passignano θα σας προσφέρει μια όμορφη θέα στη
λίμνη Trasimeno.

u Το Castiglione del Lago είναι η μεγαλύτερη από τις πόλεις που βρέχονται από τη λίμνη. Το παρθένο ιστορικό
του κέντρο και η θέα στη λίμνη Τρασιμένο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

u Διάλειμμα με μεσημεριανό σε πακέτο που προσφέρεται από τον οργανισμό.
u Επιστροφή αργά το απόγευμα στο “Parco dell’Acqua Rossa”;.
u Τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο χώρο στάθμευσης.
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