
e verlenging vindt plaats van 12 tot 18 juni 2023 in de meest karakteristieke steden van Umbrië, met geplande
excursies met de campers van de deelnemers naar de steden Gubbio, Perugia, Orvieto, Bevagna.

Sommige excursies zijn gepland met de bus en een gids in de steden Spoleto, bij de Marmore watervallen en bij het Tra-
simeno meer.

De deelnemers aan de verlenging worden verdeeld in verschillende groepen van maximaal 50 deelnemers, zoveel mogelijk
gegroepeerd per land en club.

De rondleidingen per bus zullen ook in groepen worden ingedeeld, zoveel mogelijk gegroepeerd per stad en club.

De geplande rondleidingen zijn voor alle deelnemers dezelfde plaatsen, maar worden uitgevoerd met een verschillende
chronologie van bezoeken, waarbij de “verlenging” op verschillende plaatsen begint en eindigt.

CHRONOLOGIE VAN DE BEZOEKEN IN DE EERSTE GROEP:

u Aankomst van de deelnemers in de stad Gubbio. 
u Parkeren van de campers op de parkeerplaats van Camper Club Gubbio, die voorzien is van een “camperservice” (le-
digen van het grijze water, ledigen van de toiletten en bijvullen van het water). 

u Rondleiding door de stad.
u Gubbio is een stad die een sterk emotioneel landschap creëert. Gesticht door de oude Umbriërs en sterk ontwikkeld in
de Romeinse tijd, heeft de stad nog steeds zijn sterke historische en architectonische karakter uit de Middeleeuwen.
Het mooie stadje, gelegen aan de voet van een berg, bewaart intacte architectonische elementen uit al deze perioden.
Van bijzonder belang zijn het Romeinse amfitheater, het middeleeuwse Piazza Pensile van het Palazzo dei Consoli, het
Hertogelijk Paleis, de Duomo en vele andere architectonische bezienswaardigheden.

u Er zijn rondleidingen en folkloristische voorstellingen.
u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.

u Aankomst van de deelnemers in de stad Perugia.
u Parkeren van de campers op de parkeerplaats van de gemeente Perugia.
u Loop naar het historische centrum.
u Rondleiding door de stad.
u Het is onmogelijk Umbrië te bezoeken zonder Perugia, de hoofdstad van de regio, te leren kennen. De belangrijkste
monumenten van de stad getuigen van het Etruskische verleden en de middeleeuwse architectuur. De stedelijke indeling
van het historische centrum is opmerkelijk, met straten en pleinen waarvan de huidige indeling bijna identiek is aan
de oude Etruskische en Romeinse overblijfselen.

u Er worden rondleidingen aangeboden.
u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.

u Aankomst van de deelnemers in de stad Orvieto.
u Parkeren van de campers op de door de gemeente ter beschikking gestelde parkeerplaats met “camperservice”.
u Rondleiding door de stad.
u De eerste sporen van menselijke bewoning in Orvieto dateren uit de 9e eeuw voor Christus. Sporen hiervan zijn te
vinden in de grotten die zijn uitgegraven in het tufsteen waarop de huidige stad staat. De Etrusken vestigden zich in dit
gebied totdat het in de 3e eeuw werd geannexeerd door het Romeinse Rijk.
Door het verval van het West-Romeinse Rijk werden de meeste gebouwen in Orvieto gebouwd in de Middeleeuwen,
waaronder de prachtige kathedraal uit 1263.

u In de namiddag vrij bezoek aan Orvieto.
u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.
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u Aankomst van de deelnemers in het dorp Bevagna.
u Parkeren van de campers op de parkeerplaats van de gemeente Bevagna, voorzien van een “camperservice”.
u Rondleiding door de stad in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de gemeenteraad van Bevagna.
u Bevagna is een van de mooiste historische steden van Italië, waarvan de oorsprong zeker teruggaat tot de Umbrische
en Etruskische periode. De Romeinen waren de eersten die de stad zijn naam gaven. Bevagna ligt aan de rand van de
vlakte van Foligno, vlakbij Assisi. De hellingen van de heuvels zijn bedekt met olijfbomen en wordt gekenmerkt door
zijn beroemde wijngaarden.

u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.

u Verplaatsing naar Gualdo Cattaneo naar het “Acqua Rossa Park”.
u De campers worden geplaatst op de parkeerplaats van het Acqua Rossa Park dat een “camperservice” aanbiedt.
u Welkom aperitief.
u Vrije dag voor de deelnemers om te ontspannen.
u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.

u Om 08u30 transfer per bus voor een excursie naar de Marmore watervallen en de stad  Spoleto.
u De Marmore waterval ligt in de buurt van de stad Terni. Hier is een spectaculaire kunstmatige waterval die van een
duizelingwekkende hoogte van 165 meter naar beneden stort.
De Marmore waterval, gebouwd door de oude Romeinen, bestaat uit drie watervallen en is de hoogste van Italië en de
hoogste kunstmatige waterval van Europa.

u Lunchpakket met tas aangeboden door de organisatie.
u Spoleto is een belangrijke Romeinse stad in het zuiden van de regio Umbrië, in Midden-Italië.
De stad heeft verschillende belangrijke monumenten, waaronder een Romeins theater, een imposante Rocca, een kathe-
draal en verschillende belangrijke kerken.

u Terugkeer naar het “Acqua Rossa Park” in de late namiddag.
u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.

u Om 8u30 transfer per bus naar het Trasimenomeer met een bezoek aan Passignano en  Castiglione del Lago.
u Passignano is omgeven door middeleeuwse muren, terwijl het nieuwe deel van de stad buiten de muren langs de
oever van het meer is gebouwd. Helaas werden veel gebouwen van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-
bombardeerd.
Het nieuwe stadje Passignano biedt beslist een adembenemend uitzicht op het Trasimenomeer.

u Castiglione del Lago is de grootste van de steden aan het meer. De ongerepte oude stad en het uitzicht op het Trasime-
nomeer zijn bijzonder interessant.

u Lunchpauze met lunchpakket verzorgd door de organisatie.
u Terugkeer naar het “Acqua Rossa Park” in de late namiddag.
u De deelnemers overnachten op de parkeerplaats.
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