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SSuulllloo  sstteessssoo  ppeerrccoorrssoo  ddeellllaa  ggaarraa  ddii  mmaarraattoonnaa  fflluuvviiaallee  cchhee  ssii  ssvvoollggeerraa’’  iill  
pprroossssiimmoo  2211  AApprriillee    aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  rriillaanncciiaarree  ll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill  TTaannaarroo,,  
mmaanniiffeessttaazziioonnee  ttuurriissttiiccoo  ––  aammaattoorriiaallee    cchhee  ppeerr  aannnnii  hhaa  ppoorrttaattoo  ssuull  ffiiuummee  
ppiieemmoonntteessee  ttuuttttaa  ll’’IIttaalliiaa  ccaannooiissttiiccaa..  

  
  

RRiittrroovvoo  aadd  AAssttii,,  ppaattrriiaa  ddeell  PPaalliioo  ppiiuu’’  
aannttiiccoo  ee  ddii  oottttiimmii  vviinnii  ..  
IImmbbaarrccoo  ssoottttoo  iill  ppoonnttee  ddeellllaa  
ssuuppeerrssttrraaddaa  ppeerr  AAllbbaa  aallllee  oorree  1122,,0000  ee  
ppaarrtteennzzaa  ppeerr  2211  cchhiilloommeettrrii  ddii  nnaattuurraa..  

  
  

PPaassssaaggggiioo  ppeerr  ii  tteerrrriittoorrii  ddii  CCaasstteelllloo  ddii  AAnnnnoonnee  
oovvee  ssoonnoo  vviissiibbiillii  pprreessssoo  llee  rraappiiddee  cchhee  
iinnccoonnttrreerreettee,,  ii  rreessttii  ffoossssiillii  ddii  uunn  iimmppoorrttaannttee  

ggeeoossiittoo  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  
uunn  rraarroo  eesseemmppiioo  ddii  
ddeeppoossiittoo  ffoossssiilliiffeerroo  
mmaarriinnoo..    
LLaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  rreessttii  ddii  
uunn  ggrraannddee  vveerrtteebbrraattoo  ccoonnttiinneennttaallee  ((rriinnoocceerroonnttee))  
aauummeennttaa  ll’’uunniicciittaa’’  ddeell  ssiittoo  cchhee  ccoonnssttaa  ddii  aaffffiioorraammeennttii  
sseeppaarraattii  ddaallll’’aassttaa  ddeell  TTaannaarroo  ssiiaa  iinn  ssppoonnddaa  ssiinniissttrraa  cchhee  aa  
ddeessttrraa..    

  
  

NNeell  ccoommuunnee  ddii  RRoocccchheettttaa  TTaannaarroo  cchhee  ssoorrggee  iinn  ssppoonnddaa  
ddeessttrraa,,  ssuullll’’aannttiiccoo  ppeerrccoorrssoo  ddeellllaa  vviiaa  FFrraanncciiggeennaa  ssii  
ttrroovvaa  llaa  sseeddee  ddeellll’’oommoonniimmoo  PPaarrccoo  NNaattuurraallee  cchhee  ssii  
eesstteennddee  ppeerr  112233  eettttaarrii  ddii  
nnaattuurraa  iinnccoonnttaammiinnaattaa  
ccoonn  llaa  ppoossssiibbiilliittaa’’  ddii  
ssooggggiioorrnnii  pprreessssoo  
ll’’oosstteelllloo  ““ppaacchhaa  mmaammaa””    

ee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuummeerroossee  aaccccaattttiivvaannttii  aattttiivviittaa’’    
““oouuttddoooorr””..  IIll  ggrraannddee  vvaalloorree  nnaattuurraalliissttiiccoo  ddeellll’’aarreeaa  
ee’’  rraapppprreesseennttaattoo  ddaall  ppaattrriimmoonniioo  ffoorreessttaallee,,  ccoommppoossttoo  ddaa  bboosscchhii  cceedduuii  ddii  
ccaassttaaggnnoo  ee  rroobbiinniiaa  ee  ddaa  bboosscchhii  dd’’aallttoo  ffuussttoo  iinn  ccuuii  pprreevvaallee  iill  qquueerrcceettoo  mmiissttoo  aa  
pprreevvaalleennzzaa  ddii  rroovveerree  ee  ddii  ffaarrnniiaa..  
  

  
AA  CCeerrrroo  TTaannaarroo  ppaarrtteennzzaa  ddii  AAlllliieevvii,,  CCaaddeettttii  ee  
RRaaggaazzzzii,,  IIll  mmoonnuummeennttoo  ppiiuu’’  iimmppoorrttaannttee  ee’’  
ssiiccuurraammeennttee  llaa  cchhiieessaa  PPaarrrroocccchhiiaallee,,  
iinnttiittoollaattaa  aa  SS..GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  ccoossttrruuiittaa  
nneell  XXVVII  ee  XXVVIIII  sseeccoolloo  uunn  tteemmppoo  ddiippeennddeennttee  
ddaallll''AAbbbbaazziiaa  ddii  PPoommppoossaa..  AAllll''iinntteerrnnoo  ssoonnoo  
ddaa  aammmmiirraarree::  ll''aallttaarree  mmaaggggiioorree  ee  qquueelllloo    

  

AASSTTII  

PPAARRTTEENNZZAA  

CCAASSTTEELLLLOO  

DDII  

AANNNNOONNEE  RROOCCCCHHEETTTTAA  

TTAANNAARROO  

CCEERRRROO  

TTAANNAARROO  

 

MMAASSIIOO  

AARRRRIIVVOO  



  
  
ddeell  SS..  CCuuoorree  eennttrraammbbii  iinn  ssccaagglliioollaa  ee  ffiirrmmaattii  FFrraanncceessccoo  SSoollaarrii  rriissppeettttiivvaammeennttee  
nneell  11776600  ee  11776611  ee  llaa  ssttaattuuaa  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRoossaarriioo  rriissaalleennttee  aallllaa  sseeccoonnddaa  
mmeettaa’’  ddeell  11770000..    PPrreezziioossoo  ee’’  ppooii  ll''oorrggaannoo  ffiirrmmaattoo  LLiibboorriioo  GGrriissaannttii  11776633  
rreecceenntteemmeennttee  rreessttaauurraattoo..    

  
  
AArrrriivvoo  aa  MMaassiioo  pprreessssoo  iill  cceennttrroo  ssppoorrttiivvoo  ccoonn  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  aa  ttuuttttii  ii  ppaarrtteecciippaannttii  
ooffffeerrttaa  ddaallll’’UUnniioonnee  VViiaa  FFuullvviiaa,,  ccoommuunniittàà  ccoolllliinnaarree  cchhee  uunniissccee  aallccuunnii  ddeeii  ppaaeessii  
aattttrraavveerrssaattii..    
AAvvrreemmoo  ll’’ooppppoorrttuunniittaa’’  ddii  vviissiittaarree  llaa  ttoorrrree  mmeeddiieevvaallee  ee  llaa  cchhiieessaa  rroommaanniiccaa,,  ooppeerree  
ddeell  XXIIVV  sseeccoolloo,,  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeellll’’aannttiiccoo  ppaassssaattoo  ddii  MMaassiioo  cchhee  ddoommiinnaavvaa  ssuull  

ppaassssaaggggiioo  ddeellllee  iimmbbaarrccaazziioonnii  ssuull  ffiiuummee..  ((IIll  ttrraagghheettttoo  hhaa  
ffuunnzziioonnaattoo  rreeggoollaarrmmeennttee  ffiinnoo  aaggllii  aannnnii  ’’6600))..  
LLaa  ttoorrrree  rreecceenntteemmeennttee  rreessttaauurraattaa  EE’’  sseeddee  ddii  uunn  mmuusseeoo  
ddeeddiiccaattoo  aallllaa  ssttoorriiaa  ddii  qquueessttii  mmaannuuffaattttii  cchhee  ssoonnoo  uunnaa  ddeellllee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo..  AA  ppooccaa  ddiissttaannzzaa  ddaall  
ppaaeessee  ssoorrggee  iill  ccaasstteelllloo  ddii  RReeddaabbuuee,,  ooppeerraa  ddeell  XXIIVV  sseeccoolloo,,  
ccoossttrruuiittaa  ddaaggllii  SSccaarraammppii  ppeerr  pprrootteeggggeerree  llaa  vviiee  cchhee  uunniivvaannoo  iill  
MMoonnffeerrrraattoo..  

  
  
CCiirrccaa  225500  ggllii  eettttaarrii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  aattttrraavveerrssaattoo  ssoonnoo  ccoollttiivvaattii  aa  vviittee,,  ppeerr  uunn  
nnuummeerroo  ddii  cciirrccaa    3300  aazziieennddee  vviittiivviinniiccoollee  ee  uunnaa  pprroodduuzziioonnee  aannnnuuaa  ddii  1133//1144..000000  hhll  
ddii  vviinnoo..    
llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ccoollttiivvaazziioonnee  ee’’  qquueellllaa  ttiippiiccaa  aa  ffiillaarrii  ccoonn  iimmppiiaannttoo  aa  ““rriittoocccchhiinnoo””..  
II  vviinnii  pprrooddoottttii  ssoonnoo::  llaa  BBaarrbbeerraa  DDOOCCGG,,    ee  ii  DDOOCC    BBaarrbbeerraa  dd’’AAssttii,,  GGrriiggnnoolliinnoo  dd’’AAssttii,,  
CCoorrtteessee  ddeellll’’aallttoo  MMoonnffeerrrraattoo,,  PPiieemmoonnttee  CCoorrtteessee,,  PPiieemmoonnttee  BBrraacchheettttoo,,  BBaarrbbeerraa  
MMoonnffeerrrraattoo..  
  
 
PPaarrtteecciippiiaammoo  nnuummeerroossii  aa  qquueessttaa  pprriimmaa  rriieeddiizziioonnee  aappeerrttaa  aa  ttuuttttee  llee  iimmbbaarrccaazziioonnii  aa  
ppaaggaaiiaa..  

  
  

UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ::      AAllvviissee  PPooggggiioo                    33335511228811225511  
                    GGiiaannnnii  AAbbllaattiiccoo              33440011449900009911  

  GGiiaannmmaarrccoo  PPaaggaannoo    33449977443300553322  
                                                              DDaavviiddee  ZZiivviicchh                    33448800116633552211    
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