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CCAAMMPPII    FFLLEEGGRREEII  ––  AAvveerrnnoo  ee  ccoossttaa  ddii  CCuummaa  

  

  
--  PPeerrccoorrssoo    iinn  ppiiaannoo,,  ddiisslliivveelllloo  iirrrriilleevvaannttee  

--  SSvviilluuppppoo  ddeell  ppeerrccoorrssoo::  1155  kkmm  cciirrccaa  

--  DDuurraattaa  66  hh  ((ssoossttee  eesscclluussee))  ––  DDiiffffiiccoollttàà  TT  ((aammmmeessssii  rraaggaazzzzii  >>  1111  aannnnii))  

--  EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  ssccaarrppoonncciinnii,,  iinndduummeennttii  ppeerr  llaa  ppiiooggggiiaa,,  vveennttoo  ee  ssoollee  

--  CCoollaazziioonnee  aall  ssaaccccoo  ((aaccqquuaa  11  lliittrroo))    

--  TTrraassppoorrttoo  ddaa  NNaappoollii::  ttrreennoo  SSEEPPSSAA  ((lliinneeaa  CCuummaannaa))  iinn  ppaarrtteennzzaa  ddaa  MMoonntteessaannttoo  --    

--  RRiieennttrroo  pprreevviissttoo  aa  NNaappoollii::  oorree  1188  

--  CCaarrttooggrraaffiiaa::  TTCCII  GGoollffoo  ddii    NNaappoollii  11::5500  000000  

--  DDiirreettttoorrii::    FF..  CCaarrbboonnaarraa  008811  77441133996677  ––  334400  66880088669966  ––  ccaarrbboonnaarraa@@nnaa..iinnffnn..iitt  

    SS..  MMeerroollaa    

AA..  MMeennnnaa  

--  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  ((oobbbblliiggaattoorriiee))  

  --  ppeerr  ii  nnoonn  ssooccii  CCAAII::  ccoonnttaattttaarree  ttaassssaattiivvaammeennttee  llaa  SSeezziioonnee  CCAAII  NNaappoollii  eennttrroo  llee  oorree  1188  ddii  

vveenneerrddìì  1100..1100..1144..      

  --  ppeerr  ii  ssooccii  CCAAII::  ccoonnttaattttaarree  llaa  SSeezziioonnee  cc..ss..  ooppppuurree  iinnffoorrmmaarree  FF..  CCaarrbboonnaarraa  eennttrroo  llee  oorree  1144  

ddii        ssaabbaattoo  1111..1100..1144  

  

  

  

LL’’eessccuurrssiioonnee  iinniizziiaa  aappppeennaa  aarrrriivvaattoo  iill  ttrreennoo  CCuummaannaa,,  ssttaazziioonnee  LLUUCCRRIINNOO..  LL’’oorraarriioo  vveerrrràà  

ccoommuunniiccaattoo  ddiirreettttaammeennttee  aaii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  pprreennoottaazziioonnee  iinn  sseeddee  oo  ppeerr  vviiaa  tteelleeffoonniiccaa  ((  ssoolloo  

ppeerr  ii  ssooccii))..  

NNoonn  ssii  pprreevveeddee  llaa  ssoossttaa  aall  bbaarr,,  ccoommee  nneellllee  ttrraaddiizziioonnii  CCAAII..  CCii  ssii  iinnccaammmmiinnaa  ppeerr  llaa  ssttrraaddaa  LLuuccrriinnoo--

AAvveerrnnoo,,  lluunnggoo  ll’’eemmiissssaarriioo  ddeell  llaaggoo,,  cchhee  ppoorrttaa  aall  mmaarree  ““ll’’aaccqquuaa  ddoollccee””  ddeellllaa  ssoorrggeennttee  iinntteerrnnaa,,  aarrrriivvaannddoo  

aallllee  ssppoonnddee  ddeell  mmiittiiccoo  AAvveerrnnoo  ((11  kkmm))..  DDii  llìì,,  ppeerr  llaa  rriivvaa  ddeessttrraa,,  ppiiaacceevvoollee  sseennttiieerroo  lluunnggoollaaggoo..  SSii  

oollttrreeppaassssaannoo  llee  rroovviinnee  ddeell  nniinnffeeoo  tteerrmmaallee,,  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  cchhiiaammaattoo  tteemmppiioo  ddii  AAppoolllloo,,  ffiinnoo  

aallll’’iinnggrreessssoo  ddeellll’’aazziieennddaa  aaggrriiccoollaa  MMaarriiaannoo    MMiirraabbeellllaa..  SSii  eennttrraa  nneellll’’aazziieennddaa  ppeerr  uunnaa  bbrreevvee  ssoossttaa  ((3300’’)),,  

ppeerr  uunn  eevveennttuuaallee  ccaaffffèè  eedd  aallttrroo  ((nnoonn  sseemmpprree  aassssiiccuurraattoo)),,  iinn  ppoossiizziioonnee  ppaannoorraammiiccaa  ssuull  llaaggoo..  PPeerr  ssttrraaddaa  

pprriivvaattaa  ((““rraammppaa  dd’’AAvveerrnnoo””))  ssppuunnttiiaammoo  ssuullllaa  SSPP551100  ((oorree  1111  cc..aa..))..  PPuunnttoo  ppaannoorraammiiccoo  ccllaassssiiccoo..  
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LLuunnggoo  llaa  rroottaabbiillee,,  aa  ttrraattttii  ppeerriiccoolloossaa  ppeerr  iill  ttrraaffffiiccoo  dd’’aauuttoo,,  ssii  pprroocceeddee  ppeerr    ll’’AArrccoo  FFeelliiccee,,  iinnssiiggnnee  

mmoonnuummeennttoo  rroommaannoo,,  cchhee  ffaacceevvaa  ssccaavvaallccaarree  aallll’’aaccqquueeddoottttoo  CCllaauuddiioo  iill  ttrraacccciiaattoo  ddeellllaa  vviiaa  DDoommiittiiaannaa,,  

aannccoorraa  ooggggii  ppeerr  uunn  ppiiccccoolloo  ttrraattttoo  ppaavviimmeennttaattaa  iinn  bbaassoollii  rroommaannii..  SSeemmpprree  ffaacceennddoo  aatttteennzziioonnee  aallllee  aauuttoo,,  

cchhee  ssccaannddaalloossaammeennttee  aannccoorraa  ppeerrccoorrrroonnoo  vveelloocceemmeennttee  ee  sseennzzaa  pprruuddeennzzaa  qquueell  ttrraattttoo  ddii  ssttrraaddaa,,  ssii  ssoorrppaassssaa  

ll’’aarrrriivvoo  ccuummaannoo  ddeellllaa  ggrroottttaa  ddii  CCoocccceeiioo,,  pprroovveenniieennttee  ddaallll’’AAvveerrnnoo  ((rreessttaauurraattaa,,  mmaa  nnoonn  vviissiittaabbiillee))  ppeerr  

aarrrriivvaarree  aall  bbiivviioo  ppeerr  CCuummaa  ((1111..3300))..  

PPoossssiibbiillee  ccaaffffèè  ccoonn  ccoorrnneettttii  eedd  aallttrroo..  PPrreevveeddiiaammoo  llaa  vviissiittaa  ddeellll’’AAccrrooppoollii  ee  ffoorrssee  ddeellllaa  cciittttàà  bbaassssaa,,  

rriiccccaa  ddii  uunn  FFoorroo  ccoonn  CCaappiittoolliiuumm,,  iill  ttuuttttoo  ddiicchhiiaarraattoo  ppaarrccoo  aarrcchheeoollooggiiccoo  nneell  22000044..  BBiissooggnnaa  aassppeettttaarrssii  

ggrraann  ppaarrttee  ddeeggllii  ssccaavvii    rreecciinnttaattaa  ee  nnoonn  aacccceessssiibbiillee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  CCrriippttaa  rroommaannaa,,  cchhee  ssii  ccoolllleeggaavvaa  aallllaa  

ggrroottttaa  ddii  CCoocccceeiioo..  

  

OOrree  1133..  UUsscciiaammoo  ddaa  CCuummaa,,  aaggggiirraannddoo  aa  nnoorrdd  

ll’’aarreeaa  ddeeggllii  ssccaavvii  rreecceennttii,,  cchhee  ssttaannnnoo  rriippoorrttaannddoo  

aallllaa  lluuccee  llaa  ppaarrttee  bbaassssaa  ddeellllaa  cciittttàà  

ddaallll’’iinnssaabbbbiiaammeennttoo  iinniizziiaattoo  ggiiàà  iinn  eeppooccaa  rroonnaannaa  

((““VViiaa  ddeellllaa  ccoollmmaattaa””)),,  ppooccoo  ppiiùù  aa  SSuudd  ddeellll’’uusscciittaa  

ddeell  ffaammiiggeerraattoo  ““ccoolllleettttoorree  ddii  CCuummaa””,,  ppaassssaannddoo  aa  

llaattoo  ddeellllee  rrooccccee  ttrraacchhiittiicchhee  ddeellllaa  bbaassee    NNoorrdd  

ddeellll’’AAccrrooppoollii,,  rreessttii  ddeell  vvuullccaannoo  AArrcchhiifflleeggrreeoo,,      ppeerr  

rraaggggiiuunnggeerree  ll’’aarreeaa  pprrootteettttaa  ““FFoorreessttaa  rreeggiioonnaallee  

CCuummaa--LLiiccoollaa””,,  rreecciinnttaattaa,,  ccoonn  uunnaa  ttrraacccciiaa,,  ffoorrssee  

nneellll’’iinntteennzziioonnee  uunnaa  ppiissttaa  cciiccllaabbiillee..    TTrraaccccee  ddii  uunn  

tteemmppiioo  ddii  IIssiiddee..      CCoollaazziioonnee  aall  ssaaccccoo  nneellll’’aarreeaa  

ppiikk--nniikk..  ((IInn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  ssee  llaa  ggiioorrnnaattaa  èè  ffrreeddddaa,,    

ppuuòò  eesssseerree  ooppttaabbiillee  ccoonnssuummaarree  llaa  ccoollaazziioonnee  ssuull  

lliittoorraallee  ssaabbbbiioossoo,,  vv..  ppiiùù  aavvaannttii))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  QQuueessttaa    

  

  

          OOrree  1155  cc..aa..  SSii  rriippaarrttee  iinn  ddiirreezziioonnee  SSuudd  ppeerr  llaa  

ppiissttaa,,  cchhee,,  ccoorrrree  ppooii  ssuullllaa  dduunnaa,,  ccoosstteeggggiiaannddoo  llaa  

ffeerrrroovviiaa  CCiirrccuummfflleeggrreeaa  ((ddii  ttrreennii  mmaannccoo  ll’’oommbbrraa)),,  

ffiinnoo  aall  ssuuoo  vvaanniiffiiccaarrssii..  DDii  llìì,,  aallll’’aalltteezzzzaa  ddii  uunn  

rruuddeerree  ffeerrrroovviiaarriioo,,  ssii  gguuaaddaaggnnaa  iill  lliittoorraallee  

ssaabbbbiioossoo..    SSii  iinnccoonnttrraa,,  sseennzzaa  aaccqquuaa  ee  ppiieennoo  ddii  

ssaacccchheettttii  ddii  ssppaazzzzaattuurraa,,  iill  pprriimmoo  ccaannaallee  ddii  

ccoolllleeggaammeennttoo  ddeell  FFuussaarroo  ccooll  mmaarree,,  llaa  ccoossìì  ddeettttaa  

““FFooccee  nnuuoovvaa””,,  ccrreeddoo  ccoonncceeppiittaa  ((mmaallaammeennttee))  

nneeggllii  aannnnii  ’’4400..    PPiiùù  aavvaannttii  iill  lliittoorraallee  ddeetteerrmmiinnaa  

uunn  llaagghheettttoo  ee  ppooii  llaa  llaagguunnaa  ddaa  ssbbaarrrraammeennttoo  ddeell  

FFuussaarroo  ((““PPaalluuss  AAcchheerruussiiaa””))..    SSii  ppeerrccoorrrree  ppeerr  

cciirrccaa  66  kkmm..  



  

QQuueessttaa  lliinngguuaa  ddii  tteerrrraa,,  ppaaeessiissttiiccaammeennttee  ee  nnaattuurraalliissttiiccaammeennttee  pprreeggeevvoollee,,  mmaa  ddeevvaassttaattaa,,  ssppoorrccaattaa  ee  

vvaannddaalliizzzzaattaa  ddaall  ddooppoogguueerrrraa  aadd  ooggggii,,  ppeerr  uunn  ggrraann  ppeezzzzoo  èè  ttuuttttaavviiaa  aarreeaa  pprrootteettttaa..    PPrroovvvveeddiimmeennttoo  

iissttiittuuttiivvoo::    LL..RR..  nn..3333  11999933,,  mmaa  ssee  nnee  èè  ccoommiinncciiaattoo  aa  ppaarrllaarree  nneell  22000033--22000066  ((PPOORR))..        

AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  ddeell  vviiaaggggiioo  èè  dd’’uuooppoo,,  aa  ccaauussaa  ddeell  ggrroossssoo  ccaannaallee  ddii  mmeezzzzoo  ffaattttoo  nneell  11885599  ppeerr  

aauummeennttaarree  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  dd’’aaccqquuaa  mmaarriinnaa,,  ((ppeerr  rriissccoonnttrroo  ccooll  ccaannaallee  rroommaannoo  ssccaavvaattoo  ppiiùù  aa  SSuudd  nneell  ttuuffoo  

ddii  TToorrrreeggaavveettaa,,  llaa  ““FFooccee  vveecccchhiiaa””)),,  llaasscciiaarree  ffoorrttuunnoossaammeennttee  iill  lliittoorraallee  ssaabbbbiioossoo,,  pprroocceeddeennddoo  ppeerr  ssttrraaddee  

aassffaallttaattee,,  aallll’’iinniizziioo  ppiiuuttttoossttoo  ppeerriiccoolloossee,,  cchhee  ppoorrttaannoo  aallllaa  ssttaazziioonnee  SSEEPPSSAA  ddii  TToorrrreeggaavveettaa..  LLaa  ppaarrttee  SSuudd  

ddeell  lluunnggoo  llaaggoo  FFuussaarroo  èè  ssttaattaa  rreessttaauurraattaa  ddaall  PPOORR  22000000--22000066,,  CCaassiinnaa  vvaannvviitteelllliinnaa  ((11778822))  iinncclluussaa,,  mmaa,,  

ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  tteemmppoo,,  nnoonn  ppeennssiiaammoo  ddii  ppeerrccoorrrreerrllaa..    

AArrrriivvoo  pprreevviissttoo  iinnttoorrnnoo  aallllee  1177  ((ttrreennii  ppeerr  LLuuccrriinnoo,,  PPoozzzzuuoollii,,  NNaappoollii  ooggnnii  2200’’)),,  oovvee  ssii  sscciioogglliiee  iill  

ggrruuppppoo..    

  

UUnn  ppaarrccoo  ““ffaattttoo  ddii  ssppoott””……..  cceerrvveelllloottiicchhee,,  ddii  ccoolloorrii  ee  ddiimmeennssiioonnii  vvaarriiaabbiillii  nneell  tteemmppoo  

  

  
  

  


