
EEssccuurrssiioonnee  ffeerriiaallee  
MMeerrccoolleeddìì  2255  aapprriillee  22001122  

MMOONNTTII  TTRRAA  SSEEBBIINNOO  EE  
VVAALL  CCAAVVAALLLLIINNAA  
PPaarrzzaanniiccaa  ––  LLaaggoo  dd’’IIsseeoo  

  

IIll    ppeerrccoorrssoo  iinniizziiaa  ee  tteerrmmiinnaa  aa  ::  PPaarrzzaanniiccaa  ((BBGG))  776655  mm  

  

DDiisslliivveelllloo  ttoottaallee  ::  550000  mm  

TTeemmppoo    ccoommpplleessssiivvoo  ppeerr  AA//RR::      44hh3300mm  cciirrccaa  

DDiiffffiiccoollttàà::  EE  

  

CCoonnssiiggllii  ppeerr  ll’’  eessccuurrssiioonnee::  

SSccaarrppoonnii  aallttii  ee  ssccoollppiittii,,  bbaassttoonncciinnii,,    ggiiaaccccaa  aannttiippiiooggggiiaa  ee  vveennttoo,,  mmaagglliioonnee  ee  gguuaannttii  ddii  llaannaa  ––  

CCoollaazziioonnee  aall  ssaaccccoo                                                          //  aaccqquuaa  ssuull  ppeerrccoorrssoo  ::  nnoo  

DDiirreettttoorree  ddii  ggiittaa  ::  LLuuiiggii  CChhiirriiccoo  

CCoooorrddiinnaattoorrii            ::  GGuuiiddoo  LLoovvaattii,,  CCaarrlloo  AAllddeegghhii  

  
DDeessccrriizziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo::  

PPeerrccoorrssoo  aadd  aanneelllloo  mmoollttoo  ppaannoorraammiiccoo  cchhee  uunniissccee  llee  cciimmee  ddeellllaa  tteessttaattaa  ddeellllaa  vvaallllee  ddeeii  FFooppppii..  

SSii  ssaallee  pprreennddeennddoo  uunn  sseennttiieerroo  sseeggnnaallaattoo  ppeerr  llaa  cchhiieesseettttaa  ddeellllaa  SSaannttiissssiimmaa  TTrriinniittàà  ((995599  mm,,  

4455  mmiinn))..  QQuueessttaa  cchhiieesseettttaa,,  cchhee  ccoonnsseerrvvaa  aaffffrreesscchhii  mmoollttoo  bbeellllii  ddeell  XXVV  sseecc..,,  èè  ssiittuuaattaa  ssuu  uunn  

bbaallccoonnee  nnaattuurraallee  cchhee  ooffffrree  uunn  eecccceezziioonnaallee  ppaannoorraammaa  ssuull  llaaggoo..  CChhii  ddeessiiddeerraa  ppuuòò  tteerrmmiinnaarree  

qquuii  llaa  pprroopprriiaa  ggiittaa..    

LLaa  cchhiieesseettttaa  ssaarràà  vviissiittaabbiillee,,  ggrraazziiee  aall  ppaarrrrooccoo  cchhee  ccii  llaasscceerràà  llee  cchhiiaavvii..  

TTrroovveerreemmoo  aanncchhee  aappeerrttoo  iill  bbiivvaaccccoo  ddeeggllii  AAllppiinnii,,  ppoossttoo  ssoottttoo  llaa  cchhiieesseettttaa..  

PPrroosseegguueennddoo,,  llaa  pprriimmaa  cciimmaa  cchhee  ssii  rraaggggiiuunnggee  èè  qquueellllaa  ddeell  mmoonnttee  CCrreeòò  ((11110066  mm,,  3300  mmiinn))..  

SSii  pprroosseegguuee  ssuullllaa  ddoorrssaallee  ee  ssii  rraaggggiiuunnggee  PPuunnttaa  ddeell  BBeerrtt  ((11110077  mm,,  3300  mmiinn))..  PPeerrccoorrrreennddoo  llaa  

ccrreessttaa  SSuudd  ccoonn  mmooddeessttii  ddiisslliivveellllii  ssii  aarrrriivvaa  aall  MM..  MMaannddoolliinnoo  ((11110088  mm)),,  ppooii  ssii  rraaggggiiuunnggee  iill  

mmoonnttee  CCrreemmoonnaa  ((11008833  mm))..  PPrroosseegguueennddoo  sseemmpprree  ssuullllaa  ddoorrssaallee,,  ssii  rraaggggiiuunnggee  iill  mmoonnttee  

SSaarreessaannoo  ((998855  mm  oorree  11,,3300  mmiinn))..  SSii  rriittoorrnnaa  ddaa  uunn  sseennttiieerroo  pprriimmaa  ttrraa  bboosscchhii  ppooii  ssuu  uunnaa  

ssttrraaddiinnaa  sstteerrrraattaa  cchhee  ppooii  ddiivveennttaa  aassffaallttaattaa..((oorree  11,,1155  mmiinn))..          
  
NNBB::  IInn  bbaassee  aallll’’iissppeezziioonnee  eeffffeettttuuaattaa,,  ssii  èè  ddeecciissoo  ddii  ffaarree  iill  ppeerrccoorrssoo  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  ooppppoossttaa,,  
aarrrriivvaannddoo  aallllaa  cchhiieesseettttaa  aall  tteerrmmiinnee..  
  
EEssccuurrssiioonnee  mmoollttoo  ppaannoorraammiiccaa  ssuull  llaaggoo  dd’’IIsseeoo  ee  ssuullllee  ssuuee  iissoollee,,  aavveennddoo  ccoommee  ssffoonnddoo  llaa  
PPrreessoollaannaa  ee  ll’’AAddaammeelllloo..    
NNeellllaa  ssttaaggiioonnee  pprriimmaavveerriillee  èè  ppoossssiibbiillee  aammmmiirraarree  uunnaa  ssttuuppeennddaa  ffiioorriittuurraa  ddeeii  ffiioorrii  ttiippiiccii  ddeellllee  

nnoossttrree  PPrreeaallppii..  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee    ::  SSooccii  €€    1111,,0000              nnoonn  ssooccii  €€  2200,,0000  
RRiittrroovvoo  ee  ppaarrtteennzzaa::  

                              CCaarrnnaattee    oorree    66..3300  

                              VViimmeerrccaattee::  VViiaa  MMaassccaaggnnii  ––  VViiaa  CCrreemmaaggnnaannii    oorree  66..4455  


