ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ης ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ TECT
ΣΕΠΙΝΟ - ΙΤΑΛΙΑ
25 Νοεμ
- Άφιξη των συμμετεχόντων στο αεροδρόμιο Fiumicino και ελεύθερη μέρα στη Ρώμη μέχρι την άφιξη της
ελληνικής ομάδας. Η μεταφορά στο κέντρο της Ρώμης θα αποδοθεί από τον Δήμο Sepino
- h 23 Δείπνο καλωσορίσματος ......
26 Νοεμβρίου
- h 9 Αναχώρηση για Agnone επίσκεψη στο Pontificia Fonderia Marinelli και τον Αρχαιολογικό Χώρο της
Pietrabbondante. Αν χιονίζει η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιολιθικό Μουσείο "La Pineta"
Isernia
- h 13 γεύμα στην Agnone / Isernia
- h15.30 ολομέλεια, συζήτηση για τα αποτελέσματα του έργου
- h 17.00 διάλειμμα για καφέ
- h 17.15 εκλογή νέου Προέδρου του Δικτύου
- h 18.30 ελεύθερος χρόνος
- h 21.00 δείπνο στο εστιατόριο Mamma Roma
27 Νοεμβρίου
- h 9.30 επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Σεπινο
- h 11.00 επίσκεψη στον Ρωμαϊκό Αρχαιολογικό χώρο της Altilia
- h 13.30 μεσημεριανό γεύμα στο εστιατόριο Tammaro
- h 15.30 χαιρετισμός από τις τοπικές αρχές
- h 16.15 παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του δικτύου «TECT» και των βραχυπρόθεσμων
αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν κατά τη διάρκεια του έργου
- h 17.15 διάλειμμα για καφέ
- h 17.30 παρουσίαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου και τα μέτρα που
προβλέπονται για την ολοκλήρωσή της
-h 21 δείπνο στο εστιατόριο Taverna με τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων του έργου από το Σεπινο
και folcrostic group show.
28η Νοεμβρίου
- h 9.30 Ημερίδα: η μελλοντική ανάπτυξη του Δικτύου «Excellence in Cultural Tourism Network».
Ολομέλεια των συντονιστών του έργου, συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης
του Δικτύου.
- h 11.15 διάλειμμα για καφέ
- h 11.30 Διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις μελλοντικές
εξελίξεις του Δικτύου
- Γεύμα .........
- h 15.30 επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Campobasso / Μουσείο "Misteries" στο Campobasso
- h 18.30 επίσκεψη στο εργαστήριο του κυρίου Aldo Perrella
- h 20 αποχαιρετιστήριο δείπνο σε ......... στο Campobasso, ελεύθερος χρόνος .
29 Νοεμβρίου Αναχώρηση

