
  
  
  
  
  
  
  

MMeerrccoolleeddìì  3300  mmaaggggiioo  22001122  

  

2211°°  RRAADDUUNNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  SSEENNIIOORREESS  
          
BBOORRNNOO  ((BBSS))  ––  990000  mm  VVAALLLLEE  CCAAMMOONNIICCAA  

  
OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaaii  GGrruuppppii  SSeenniioorreess  CCaaii  ddii  BBrreesscciiaa  ee  ddii  VVaallccaammoonniiccaa  SSeebbiinnoo,,  eeccccoo  iill  

pprrooggrraammmmaa  ddeell  rraadduunnoo  ::  

  

OOrree  88..1155//88..3300  ::  aarrrriivvoo  aa  BBoorrnnoo,,  aaccccoogglliieennzzaa  ee  rriissttoorroo    

  

OOrree  88..4455//99..0000  ::  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  llee  eessccuurrssiioonnii  ssuu  ttrree  iittiinneerraarrii  ddiissttiinnttii  ((vveeddii  

ddeessccrriizziioonnee  nneellllaa  ppaaggiinnaa  sseegguueennttee))  ::  ssii  pprreeggaa  ddii  iinnddiiccaarree,,  aall  mmoommeennttoo  

ddeellll’’iissccrriizziioonnee,,  iill  ppeerrccoorrssoo  pprreesscceellttoo..  

  
OOrree  1122..1155  ::  ssaalluuttii  ddeellllee  aauuttoorriittàà  ee  SS..  MMeessssaa  cceelleebbrraattaa  ddaall  CCaarrddiinnaallee  GG..BB..  RRee  

  

OOrree  1133..3300  ::  pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo  oo  sscceegglliieerree  ttrraa  llee  sseegguueennttii  ooppzziioonnii  aallll’’aattttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  

  

PPrraannzzoo  ttiippoo  AA  iinn  rriissttoorraannttee  ((ccaassoonncceellllii,,ppoolleennttaa  ccoonn  bbrraassaattoo  ee  ffoorrmmaaggggiioo,,ccoonnttoorrnnoo,,ddoollccee,,vviinnoo,,aaccqquuaa  ee  ccaaffffee’’))  

PPrraannzzoo  ttiippoo  BB  iinn  tteennddoossttrruuttttuurraa  ((ppoolleennttaa,,ssaallaammeellllaa  ((ssttrriinnuu’’)),,ffoorrmmaaggggiioo,,vviinnoo  ee  aaccqquuaa))  

  

OOrree  1155..0000  ::  nneell  cceennttrroo  ddii  BBoorrnnoo,,  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  mmeessttiieerrii,,  pprreesseennttaazziioonnee  ssaappoorrii  ddeellllaa  

vvaallllee,,  iinnttrraatttteenniimmeennttoo  mmuussiiccaallee  ee  vviinn  bbrruulléé,,  qquuiinnddii  rriieennttrroo  

  

IInn  ooccccaassiioonnee  ddeell  rraadduunnoo  èè  ssttaattoo  ccoonniiaattoo  uunn  ddiissttiinnttiivvoo  cchhee  iiddeennttiiffiiccaa  

  ii  ““sseenniioorreess””  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  CCaaii;;  cchhii  lloo  ddeessiiddeerraa  ppuuòò  aaccqquuiissttaarrlloo,,  aall  

  pprreezzzzoo  ddii  22,,55  EEuurroo,,  pprreennoottaannddoolloo  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  

  

  

IIssccrriizziioonnii  ::  ddaa  VVeenneerrddìì  2277  AApprriillee  ee  nnoonn  oollttrree  VVeenneerrddìì  0044  MMaaggggiioo  

  

CCoooorrddiinnaattoorrii  ::  CCoogglliiaattii  FFrraanncceessccoo  ee  GGaallllii  GGiiuusseeppppee  

  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ((pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo))  ::  SSooccii  €€    1133,,0000      nnoonn  ssooccii  €€  2222,,0000  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ((ccoonn  pprraannzzoo  AA))  ::          SSooccii  €€    2255,,0000      nnoonn  ssooccii  €€  3344,,0000  

QQuuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ((ccoonn  pprraannzzoo  BB))  ::          SSooccii  €€    2200,,0000      nnoonn  ssooccii  €€  2299,,0000  

  
RRiittrroovvoo  ee  ppaarrtteennzzaa::    CCaarrnnaattee    oorree  66,,1155  

                              VViimmeerrccaattee::  VViiaa  MMaassccaaggnnii  ––  VViiaa  CCrreemmaaggnnaannii    oorree  66,,3300                                                          
  

  



  
  
2211°°  RRAADDUUNNOO  RREEGGIIOONNAALLEE  SSEENNIIOORREESS  
  
  
EESSCCUURRSSIIOONNII  PPRREEVVIISSTTEE  

  

  
PPEERRCCOORRSSOO  AAZZZZUURRRROO  ::  BBOORRNNOO  ––  LLAAGGOO  DDII  LLOOVVAA  ––  BBOORRNNOO  

  
IIttiinneerraarriioo  aadd  aanneelllloo  cchhee  aattttrraavveerrssaa  pprraattii,,  bboosscchhii,,  rruusscceellllii  ee  ppaassccoollii  aallppiinnii,,  ccaammmmiinnaannddoo  

iinniizziiaallmmeennttee  ssuu  ssttrraaddaa  aassffaallttaattaa,,  ppooii  ssuu  ssttrraaddiinnee  sstteerrrraattee  oo  sseennttiieerrii  cchhee  nnoonn  rraaggggiiuunnggoonnoo  

mmaaii  ppeennddeennzzee  eelleevvaattee  ..  PPaannoorraammiiccoo  ee  ssoolleeggggiiaattoo  

  

IInntteerreessssee  ..  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  nnaattuurraalliissttiiccoo,,  ssttoorriiccoo  

  

DDiiffffiiccoollttàà  ::  EE    --  DDiisslliivveelllloo  ::  440000  mm  ––  QQuuoottaa  mmaaxx  ::  11330000  mm  ––  TTeemmppoo  AA//RR  ::  22hh  3300’’                          
    

PPEERRCCOORRSSOO  GGIIAALLLLOO  ::  BBOORRNNOO  ––  BBAAIITTAA  BBAALLEESSTTRRIINNII  --  BBOORRNNOO  

  
IIttiinneerraarriioo  aadd  aanneelllloo  aattttrraavveerrssoo  bboosscchhii  oommbbrroossii  ee,,  nneellllaa  ppaarrttee  ffiinnaallee  ddeellll’’eessccuurrssiioonnee,,  ttrraa  ii  pprraattii  

ee  llee  ccaasscciinnee  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ssuudd  ddeell  ppaaeessee..  IIll  ttrraattttoo  iinniizziiaallee  ssii  ssvvoollggee  ssuu  ssttrraaddaa  aassffaallttaattaa,,  

ppooii  ssuu  ssttrraaddiinnee  sstteerrrraattee  oo  sseennttiieerrii  cchhee  pprreesseennttaannoo  lliieevvii  ppeennddeennzzee..  IIll  rriieennttrroo  aavvvviieennee  ssuu  

ssttrraaddaa  aassffaallttaattaa  oo  sstteerrrraattaa..  

  

IInntteerreessssee  ::  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  nnaattuurraalliissttiiccoo  

  

DDiiffffiiccoollttàà  ::  EE    --  DDiisslliivveelllloo  ::  331155  mm  ––  QQuuoottaa  mmaaxx  ::  11117700  mm  ––  TTeemmppoo  AA//RR  ::  22hh  

  

  

PPEERRCCOORRSSOO  VVEERRDDEE  ::  BBOORRNNOO  ––  OOSSSSIIMMOO  --  BBOORRNNOO  

  
IIttiinneerraarriioo  aadd  aanneelllloo  cchhee  aattttrraavveerrssaa  iill  cceennttrroo  aabbiittaattoo  ddii  BBoorrnnoo  pprriimmaa  ssuu  ssttrraaddiinnaa  ppiiaanneeggggiiaannttee  

ccoonn  ffoonnddoo  sstteerrrraattoo  oo  aassffaallttaattoo..  NNeell  cceennttrroo  ddii  OOssssiimmoo  uunn  ttrraattttoo  iinn  ssaalliittaa  ccii  ppoorrttaa  aadd  

aattttrraavveerrssaarree  llaa  ppaarrttee  aallttaa  ddeellll’’aabbiittaattoo..  SSii  rriipprreennddee  aa  ccaammmmiinnaarree  ssuu  sstteerrrraattoo  eedd  iinn  ppiiaannoo  ttrraa  

bboosscchhii,,  pprraattii  ee  ccaasscciinnee..  UUnnaa  ssttrraaddaa  aassffaallttaattaa  ee  iinn  ddiisscceessaa  rraaggggiiuunnggee  llaa  ppeerriiffeerriiaa  ddii  BBoorrnnoo  

ccoonn  llee  ssuuee  vviilllleettttee  ee  ccaassee..  UUnn  bbrreevvee  ttrraattttoo  iinn  ssaalliittaa  ccii  rriippoorrttaa  nneell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  ddii  BBoorrnnoo..  

PPaannoorraammiiccoo,,  ssoolleeggggiiaattoo  ee  ffaacciillee..  

  

IInntteerreessssee  ::  ppaaeessaaggggiissttiiccoo,,  nnaattuurraalliissttiiccoo  

  

DDiiffffiiccoollttàà  ::  EE    --  DDiisslliivveelllloo  ::  113355  mm  ––  QQuuoottaa  mmaaxx  ::  995599  mm  ––  TTeemmppoo  AA//RR  ::  11hh  4400’’  
  


