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DDOOMMEENNIICCAA  2244  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001199  

PPaarrtteennzzaa  iinnttoorrnnoo  aallllee  oorree  0088..0000  ddaa  MMeellzzoo  ((oorraarrii  ee  aallttrrii  ppuunnttii  ddii  rriittrroovvoo  ddaa  ddeeffiinniirree))  iinn  ddiirreezziioonnee  AAlleessssaannddrriiaa..  

RRiittrroovvoo  pprreessssoo  llaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  ccoonn  llaa  gguuiiddaa  ee  iinniivviioo  ddeellllaa  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  ddii  AAlleessssaannddrriiaa::  PPiiaazzzzaa  

GGaarriibbaallddii,,  DDuuoommoo,,  PPaallaazzzzoo  GGhhiilliinnii,,  PPaallaattiiuumm  VVeettuuss,,  PPaallaazzzzoo  ddeellllee  ppoossttee  ee  mmoossaaiiccoo,,  GGaalllleerriiaa  GGuueerrccii,,  SSaannttaa  

MMaarriiaa  ddeell  CCaasstteelllloo,,  SSaannttaa  MMaarriiaa  ddeell  CCaarrmmiinnee..  

SSoossttaa  ppeerr  iill  pprraannzzoo  iinn  rriissttoorraannttee  ccoonn  iill  sseegguueennttee  mmeennùù::  

AAnnttiippaassttii  ddeellll’’oosstteerriiaa::  ccaarrnnee  ccrruuddaa  bbaattttuuttaa  aall  ccoolltteelllloo  ccoonn  ssccaagglliiee  ddii  ppaarrmmiiggiiaannoo,,  iinnvvoollttiinnoo  ddii  ppeeppeerroonnee  ffaarrcciittoo  

ccoonn  mmoouussssee  ddii  ttoonnnnoo,,  llaa  nnoossttrraa  iinnssaallaattaa  rruussssaa,,  ppiiccccoolloo  ssffoorrmmaattoo  ddii  vveerrdduurree  ssuu  ccrreemmaa  ddii  ffoorrmmaaggggiioo,,  vveerrdduurraa  

rriippiieennaa  ssuu  ccoouulliiss  ddii  ppoommooddoorroo..  

PPrriimmoo  PPiiaattttoo::  aaggnnoolloottttii  aall  ssuuggoo  ssttuuffaattoo  

SSeeccoonnddoo  PPiiaattttoo::  SSttrraaccoottttoo  ddii  mmaannzzoo  aall  vviinnoo  rroossssoo  ccoonn  ccoonnttoorrnnoo  ddii  vveerrdduurree  

DDoollccee::  BBuunneett  ((bbuuddiinnoo  ttiippiiccoo  ccoonn  cciiooccccoollaattoo  eedd  aammaarreettttii))  

AAccqquuaa  ––  VViinnoo  iinn  ccaarraaffffaa  ((bbaarrbbeerraa  dd’’aassttii  ––  ccaannttiinnee  vviinncchhiioo  ee  vvaagglliioo))  ee  ccaaffffèè  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeell  pprraannzzoo,,  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  ddeellllaa  CCiittttaaddeellllaa  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  ggrraazziioossii  mmoonnuummeennttii  eeuurrooppeeii  

eennllll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ffoorrttiiffiiccaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ddeell  XXXXVVIIIIII  sseeccoolloo,,  uunnoo  ddeeii  ppoocchhii  aannccoorraa  eessiisstteennttii  ee  ssiiccuurraammeennttee  

ddeeii  mmeegglliioo  ccoonnsseerrvvaattii  iinn  EEuurrooppaa..  EE’’  ll’’uunniiccaa  ffoorrtteezzzzaa  ddii  ppiiaannuurraa  ccoossttrruuiittaa  ddaaii  SSaavvooiiaa  nneell  XXVVIIIIII  ssooccoolloo  eedd  pp  

ll’’uunniiccaa  ffoorrtteezzzzaa  eeuurrooppeeaa  aannccoorraa  ooggggii  iinnsseerriittaa  nneell  ssuuoo  ccoonntteessttoo  aammbbiieennttaallee  oorriiggiinnaarriioo::  nnoonn  eessiissttee  uunnoo  sscchheerrmmoo  

ddii  ccaassee  cchhee  cchhiiuuddee  llaa  vviissuuaallee  ddeeii  bbaassttiioonnii,,  oo  uunnaa  ssttrraaddaa  aadd  aallttaa  ppeerrccoorrrreennzzaa  aa  cciirrccoonnddaarree  ii  ffoossssaattii..  

AAll  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  ((iinnttoorrnnoo  aallllee  oorree  1177..3300//1188..0000))  rriittrroovvoo  aall  ppuullllmmaann  ee  rriieennttrroo  aa  MMeellzzoo..  

  

PPEENNAALLII  IINN  CCAASSOO  DDII  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO::  PPeerr  aannnnuullllaammeennttii  pprriimmaa  ddeellllaa  ggiittaa  vveerrrràà  aapppplliiccaattaa  llaa  ppeennaallee  ddeell  

110000%%  ddeellllaa  qquuoottaa  iinnddiivviidduuaallee  pprreevviissttaa..  IIll  vviiaaggggiiaattoorree  cchhee  ssiiaa  nneellll’’iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  uussuuffrruuiirree  ddeellllaa  ggiittaa  pprreennoottaattaa  

ppuuòò  cceeddeerree  llaa  pprroopprriiaa  pprreennoottaazziioonnee  aadd  uunn’’aallttrraa  ppeerrssoonnaa,,  ddooppoo  aavveerrnnee  iinnffoorrmmaattoo  ll’’aaggeennzziiaa  eennttrroo  44  ggiioorrnnii  

llaavvoorraattiivvii  pprriimmaa  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa..    
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