EEnnttrroo iill 3311 ggeennnnaaiioo pprroossssiim
moo iill
bbaannddoo ddii ggaarraa iinntteerrnnaazziioonnaallee
ppeerr aaffffiiddaarree ll’’aarreeaa aadd ooppeerraattoorrii
ssppeecciiaalliizzzzaattii,,
aaggggiiuuddiiccaazziioonnee
nnoonn oollttrree llaa ffiinnee ddii m
maaggggiioo ee
ssuubbiittoo ddooppoo aavvvviioo ddeeii llaavvoorrii
ppeerr llaa rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee.. IIll ttiim
miinngg
ppeerr llaa nnaasscciittaa ddeellllaa nnuuoovvaa
cciittttàà ddeell ddiivveerrttiim
meennttoo,, cchhee
ddoovvrràà
ssoorrggeerree ssuuii
m
meettrrii
qquuaaddrraattii ddii EEddeennllaannddiiaa,, zzoooo
eedd eexx cciinnooddrroom
moo,, èè ssttaattoo ggiiàà
ddeelliinneeaattoo.. M
Moossttrraa dd’’O
Ollttrreem
maarree,,
ccoonnttrroollllaattaa,, ppeerr ppiiùù ddeellllaa m
meettàà
ddaall C
Coom
muunnee ddii N
Naappoollii,, hhaa,,
iinnffaattttii,, hhaa aapppprroovvaattoo iinn
aasssseem
mbblleeaa ddeeii ssooccii uunnaa ddeelliibbeerraa
ccoonn ccuuii ssii ddeeffiinniissccee iill ppiiaannoo ddii
ssvviilluuppppoo nneell ddeettttaagglliioo..
““SSiiaam
moo iinntteerrvveennuuttii ssuu uunnaa
ssiittuuaazziioonnee ccrriittiiccaa dduurraattaa ppeerr
aannnnii ee ddoovvuuttaa aall ffaalllliim
meennttoo
ddeellllaa ssoocciieettàà pprriivvaattaa cchhee ggeessttiivvaa
llee ssttrruuttttuurree.. O
Orraa ccoonn qquueesstt’’aattttoo
ssii eevviittaa llaa cchhiiuussuurraa ee ssii ttuutteellaannoo
ppoossttii

ddii llaavvoorroo,, oollttrree aa ppeerrsseegguuiirree
ll‘‘oobbiieettttiivvoo ddii ddiisseeggnnaarree uunn
pprrooggrraam
mm
maa dd’’iinntteerrvveennttoo cchhee
ccaam
mbbii iill qquuaarrttiieerree.. C
Coonn iill
pprrooggeettttoo,, llaa zzoonnaa ssaarràà iinnoollttrree
rriillaanncciiaattaa aanncchhee ssuull ffrroonnttee ddeell
ttuurriissm
moo:: ppoottrreem
mm
moo aavveerree uunnaa
nnuuoovvaa aarreeaa ddeell ddiivveerrttiim
meennttoo aall
sseerrvviizziioo ddii nnaappoolleettaannii ee
vviissiittaattoorrii.. PPeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa
lloo
zzoooo,,
sseennssiibbiillii
aallllee
ssoolllleecciittaazziioonnii cchhee aarrrriivvaannoo ddaa
ttuuttttaa IIttaalliiaa ppeerr uunn ssuuoo
ssuuppeerraam
meennttoo,, ssttiiaam
moo llaavvoorraannddoo
ppeerr ggaarraannttiirree iill ddiirriittttoo aallllaa ssaalluuttee
ddeeggllii aanniim
maallii pprreessssoo iiddoonneeee
ssttrruuttttuurree,, ppuunnttaannddoo ssuu uunnaa
ccoom
mpplleettaa rriiccoonnvveerrssiioonnee..

N
Naappoollii èè uunnaa ggrraann cciittttàà ee ccoom
mee
ttaallee hhaa uunn iim
mm
meennssoo rreeggiioo,,
qquueelllloo cchhee cc’’ èè sseem
mpprree qquuaallccoossaa
dd’’iinntteerreessssaannttee ddaa ffaarree ee
ssoopprraattttuuttttoo ddii nnuuoovvoo eedd eeccccoo
cchhee ll’’eessttaattee aappppeennaa ttrraassccoorrssaa ccee
nnee hhaa ddaattoo uunn eesseem
mppiioo ccoonn ii
ttaannttiissssiim
mii eevveennttii dd’’ooggnnii ggeenneerree
cchhee ccii hhaannnnoo iinnttrraatttteennuuttoo iinn
qquueessttaa sspplleennddiiddaa eessttaattee.. D
Daaii
M
Muussiiccaall aall tteeaattrroo,, ddaaii ccoonncceerrttii
aallllee m
moossttrree ddii ooggnnii ggeenneerree ssoonnoo
ggllii eevveennttii cchhee vveennggoonnoo
oorrggaanniizzzzaattii aa N
Naappoollii ee ccoonn ll’’
aavvvviicciinnaarrssii
ddeell
N
Naattaallee
cceerrttaam
meennttee iill pprrooggrraam
mm
maa ss’’
iinnffoorrttiissccee aannccoorraa ddii ppiiùù.. Q
Quueessttee
iinniizziiaattiivvee ssoonnoo ccoorrrreettttee nnoonn
ssoolloo ppeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa ii
cciittttaaddiinnii nnaappoolleettaannii m
maa aanncchhee
ppeerr iill ttuurriissm
moo,, iinnffaattttii,, èè bbeelllloo
cchhee uunn ttuurriissttaa cchhee nnoonn hhaa
vvoogglliiaa ddii rreessttaarree llaa sseerraa iinn
aallbbeerrggoo cchhee ppoossssaa aavveerree vvaassttaa
sscceellttaa ssuullllee aattttiivviittàà ddaa ffaarree.. IInn
qquueessttoo ppeerriiooddoo iinn ppaarrttiiccoollaarree iill

ttuurriissm
aa
N
èè
moo
Naappoollii
iinnccrreem
meennttaattoo ddaallll’’iinniizziioo ddeell
ppeerriiooddoo nnaattaalliizziioo cchhee aavvvviieennee
vveerrssoo ffiinnee N
Noovveem
mbbrree cchhee aapprree
llee ppoorrttee aa SSaann G
Grreeggoorriioo
A
Arrm
meennoo.. U
Unnoo ddeeii lluuoogghhii ppiiùù
ffaam
moossii ddii N
Naappoollii iinn qquuaannttoo èè
uunn’’aannttiicchhiissssiim
ssttrraaddaa
ddeell
maa
cceennttrroo ssttoorriiccoo iinntteerraam
meennttee
ddeeddiiccaattaa aallllaa pprroodduuzziioonnee ddii
pprreesseeppii ddeeii ssuuooii ppaassttoorrii..
LL’’ aarrttee ddeell pprreesseeppee èè
aannttiicchhiissssiim
maa eedd èè nnoottaa iinn ttuuttttoo
iill M
Moonnddoo,, eedd ooggnnii aannnnoo aattttiirraa
m
miigglliiaaiiaa ddii ttuurriissttii pprroovveenniieennttii
ddaa
ddiivveerrssee
nnaazziioonnii
cchhee
vveennggoonnoo aa N
Naappoollii nneell ppeerriiooddoo
nnaattaalliizziioo aappppoossiittaam
meennttee ppeerr
vveeddeerree llaa pprroodduuzziioonnee ddeeii
ppaassttoorrii ee llee nnoovviittàà ddaaggllii
aarrttiiggiiaannii ,, ppeerrcchhéé ee rriissaappuuttoo cchhee
oollttrree ii ppeerrssoonnaaggggii rreelliiggiioossii ,, ii
aarrttiiggiiaannii llooccaallii ssii ddiivveerrttoonnoo aa
rriipprroodduurrrree ii ppeerrssoonnaaggggii ddeell
M
Moonnddoo ddeelllloo ssppeettttaaccoolloo ee
ppoolliittiiccii..

TTrraa m
meennoo ddii uunn m
meessee ssii aapprriirràà llaa
ssttaaggiioonnee nnaattaalliizziiaa aa N
Naappoollii,, cciiòò
vvuuooll ddiirree cchhee llee vviiee ddeell cceennttrroo
ssttoorriiccoo ddiivveenntteerraannnnoo uunn ggrraannddee
m
meerrccaattiinnoo ddii N
Naattaallee ssoopprraattttuuttttoo
nneellllaa zzoonnaa ddii SSaann G
Grreeggoorriioo
A
Arrm
meennoo ddoovvee ssoonnoo rraaddiiccaattee llee
oorriiggiinnii ddeell pprreesseeppee nnaappoolleettaannoo..
G
Gllii aallbbeerrgghhii ddii N
Naappoollii ggiiàà
rreeggiissttrraannoo iill ppiieennoonnee ppeerr iill
ppeerriiooddoo iinnttoorrnnoo aallll’’88 ddiicceem
mbbrree
ppeerrcchhéé ddaa iill m
moonnddoo aarrrriivvaannoo
ttuurriissttii aadd aam
mm
miirraarree ll’’ aannttiiccaa
ttrraaddiizziioonnee pprreesseeppiiaallee ddii qquueessttii
lluuoogghhii.. IIll pprreesseeppee èè uunnoo ddeeggllii
eelleem
ppiiùù
ffoorrttii
ddeellllaa
meennttii
ttrraaddiizziioonnee nnaattaalliizziiaa nnaappoolleettaannaa
ccoossìì ccoom
mee llaa ttoom
mbboollaa,, ggllii
zzaam
mppooggnnaarrii eedd iill cceennoonnee ddeellllaa
vviiggiilliiaa..
LLaa
pprriim
maa
ddooccuum
meennttaazziioonnee ddeell pprreesseeppee aa
N
Naappoollii rriissaallee aall 11002255 eedd
iinniizziiaallm
rraaffffiigguurraavvaa
meennttee
sseem
mpplliicceem
meennttee llaa sscceennaa ddeellllaa
nnaattiivviittàà ccoonn iill bbaam
mbbiinnoo nneellllaa
m
maannggiiaattooiiaa,, llaa M
Maaddoonnnnaa ee SSaann
G
Giiuusseeppppee,, iill bbuuee ee ll’’aassiinneelllloo..
D
ddeell
pprreesseeppee
D’’eesstteennssiioonnee
nnaappoolleettaannoo ccoom
mee llaa ccoonnoosscciiaam
moo
ooggggii èè

ccoom
nneell
660000
ccoonn
miinncciiaattaa
ll’’iinnttrroodduuzziioonnee ddii sscceennee ddii vviittaa
qquuoottiiddiiaannaa ccoonn ii m
meessttiieerrii
ddeellll’’eeppooccaa,, ffiinnoo aadd aarrrriivvaarree aall
sseeccoolloo dd’’oorroo ddeell pprreesseeppee
nnaappoolleettaannoo oovvvveerroo iill 770000
qquuaannddoo
rraaggggiiuunnggee
pprroopprriioo
ll’’aappiiccee.. O
Oggggii nneell pprreesseeppee èè
iinnsseerriittoo uunn ppoo’’ ddii ttuuttttoo,, iinnffaattttii,,
m
moollttiissssiim
mii ssoonnoo ccoolloorroo cchhee aaii
ccllaassssiiccii ppeerrssoonnaaggggii ssii ddiivveerrttoonnoo
aanncchhee aadd aaggggiiuunnggeerree ppaassttoorrii
rraaffffiigguurraannttii ppeerrssoonnaaggggii ffaam
moossii,,
ssppoorrttiivvii,, ppoolliittiiccii ccoossìì uunn ppoo’’ ppeerr
ggiiooccoo.. O
Orrm
maaii ii pprreesseeppii cchhee ssii
ttrroovvaannoo
aa
SSaann
G
Grreeggoorriioo
A
Arrm
meennoo,, ssoonnoo ddaavvvveerroo ddii ttuuttttee
llee ddiim
meennssiioonnii ee aanncchhee m
moollttoo
tteeccnnoollooggiicchhee,, iinnffaattttii,, ccii ssoonnoo
nnuum
meerroossii ppaassttoorrii aanniim
maattii ee
ddiivveerrssii ggiioocchhii ddii lluuccee ee aaccqquuaa..
IInnssoom
mm
maa uunn pprreesseeppee ppeerr ttuuttttii ii
gguussttii cchhee vviieennee ccoossttrruuiittoo ccoonn
ggiiooiiaa ooggnnii aannnnoo aa vvoollttee aanncchhee
ddaa pprriivvaattii cchhee ssii ddiivveerrttoonnoo aa
ccoom
mpprraarree ii ppeezzzzii ee aa ccoossttrruuiirrlloo
ddaa sséé aam
mpplliiaannddoolloo ddii aannnnoo iinn
aannnnoo..

A
Anncchhee ssee ssiiaam
moo aannccoorraa aaggllii iinniizzii
ddiicceem
mbbrree ssii iinniizziiaa ggiiaa aa sseennttiirree ll’’
aarrrriivvoo ddeell N
Naattaallee cchhee ppeerr
qquuaallccuunnoo èè m
moom
meennttoo ddii ggiiooiiaa ee
ppeerr aallttrrii ddii m
maalliinnccoonniiaa.. FFaattttoo ssttaa
cchhee
aanncchhee
cchhii
nnoonn
èè
ppaarrttiiccoollaarrm
aam
ddii
meennttee
maannttee
qquueessttaa ffeessttiivviittàà vviieennee ccoom
muunnqquuee
ttrraasscciinnaattoo ddaallll’’aarriiaa ddii ffeessttaa cchhee ssii
rreessppiirraa ppeerr llee ssttrraaddee,, ddaaggllii
aaddddoobbbbii ee ddeellllaa ccoorrssaa aaii rreeggaallii..
C
C’’èè cchhii èè aappppaassssiioonnaattoo ddeell
N
cchhee
oorrggaanniizzzzaa
Naattaallee
aappppoossiittaam
meennttee uunn ffiinnee sseettttiim
maannaa
nneeii ppoossttii cchhee lloo cceelleebbrraannoo
m
aattttrraavveerrssoo
maaggggiioorrm
meennttee
ddeeccoorraazziioonnii ee
SSoopprraa ttuuttttoo m
meerrccaattiinnii ddii N
Naattaallee..
II m
meerrccaattiinnii ddii N
Naattaallee iinn EEuurrooppaa
vveennggoonnoo ccoonnssiiddeerraattii qquueellllii ffaattttii
iinn ccaasseettttee ddii lleeggnnoo cchhee
eessppoonnggoonnoo pprrooddoottttii ttiippiiccii,, iiddeeee
rreeggaalloo,, aaddddoobbbbii eecccc..
Q
Quueessttoo m
mooddeelllloo ddii m
meerrccaattiinnoo ddii
N
Naattaallee iinn IIttaalliiaa ssttaa iinniizziiaannddoo aa
ddiiffffoonnddeerrssii,, aanncchhee ssee nnoonn rriieessccee
aadd

aarrrriivvaarree aaii lliivveellllii EEuurrooppeeii.. N
Neell
bbeeii PPaaeessee ccii ssoonnoo ddiivveerrssee cciittttàà
cchhee cceelleebbrraannoo iinn m
maanniieerraa
ppaarrttiiccoollaarree iill N
Naattaallee eedd uunnaa ddii
qquueessttee èè N
Naappoollii cchhee ooffffrree 336655
ggiioorrnnii aallll’’aannnnoo uunn iinntteerraa ssttrraaddaa
ddeeddiiccaattee aall N
Naattaallee oo ppeerr eesssseerree
ppiiùù pprreecciissii aall pprreesseeppee eedd èè SSaann
G
Grreeggoorriioo A
Arrm
meennoo..
Q
Quueessttoo ppoossttoo èè ccoonnoosscciiuuttoo iinn
ttuuttttoo iill m
moonnddoo ggrraazziiee aallll’’aarrttee ddeell
pprreesseeppee cchhee vviieennee ttrraam
maannddaattaa
ddaa ggeenneerraazziioonnii ee cchhee pprreennddee vviittaa
pprroopprriioo
nneellllee
bbootttteegghhee
aarrttiiggiiaannaallii ddeell ppoossttoo.. PPeerr ii
nnaappoolleettaannii èè ttrraaddiizziioonnii nneell
ppeerriiooddoo nnaattaalliizziioo ffaarree uunnaa vviissiittaa
aa SSaann G
Grreeggoorriioo A
Arrm
meennoo ee ccii
ssoonnoo ttuurriissttii pprroovveenniieennttii ddaa ttuuttttoo
iill m
moonnddoo cchhee ssii rreeccaannoo iinn cciittttàà
ppeerr vveeddeerree ii pprreesseeppii.. U
Unnaa bbuuoonnaa
iiddeeaa ppeerr vviissiittaarree qquueessttaa zzoonnaa èè
qquueellllaa ddii aallllooggggiiaarree iinn aallbbeerrgghhii
ddeell cceennttrroo iinn qquueessttoo m
mooddoo ssii
ppuuòò vviivveerree iinn ppiieennoo ll’’aarriiaa
nnaattaalliizziiaa cchhee ssii rreessppiirraa aa N
Naappoollii..

PPeerr cchhii èè aallllaa rriicceerrccaa ddii uunnaa
vvaaccaannzzaa cchhee aabbbbiiaa ddaavvvveerroo ddii
ttuuttttoo ee ddii ppiiùù ddaa ooffffrriirree,, N
Naappoollii
èè llaa ssoolluuzziioonnee ggiiuussttaa.. U
Unnaa
vvaaccaannzzaa aa N
Naappoollii ooffffrree llaa
ppoossssiibbiilliittàà ddii aam
mm
miirraarree uunn
ppaattrriim
moonniioo ssttoorriiccoo ee ccuullttuurree
iinnvviiddiiaabbiillee,, aalllloo sstteessssoo tteem
mppoo
aassssaaggggiiaarree llaa bbuuoonnaa ccuucciinnaa ee
aam
mm
miirraarree ppaannoorraam
mii m
moozzzzaaffiiaattoo
ssuull
m
ggoollffoo
meerraavviigglliioossoo
ssoovvrraassttaattoo
ddaallll’’iim
mppoonneennttee
V
Veessuuvviioo.. Q
Quueessttii sseem
mbbrraannoo ttuuttttii
ggllii iinnggrreeddiieennttii ppeerr llaa ccllaassssiiccaa
vvaaccaannzzaa ccuullttuurraallee,, m
maa iinn rreeaallttàà
uunnaa vvaaccaannzzaa aa N
Naappoollii èè m
moollttaa ddii
ppiiùù ppeerrcchhéé aallllaa ccuullttuurraa èè
ppoossssiibbiillee
uunniirree
bbeelllliissssiim
mee
ggiioorrnnaattee ddii m
maarree iinn ccoossttiieerraa
ooppppuurree iinn uunnaa ddeellllee sspplleennddiiddee
iissoollee ddeell G
Goollffoo sscceegglliieennddoo C
Caapprrii,,
IIsscchhiiaa ee PPrroocciiddaa.. PPaasssseeggggiiaannddoo
ttrraa llee ssttrraaddee ddeell cceennttrroo ddii N
Naappoollii
sseem
mbbrraa qquuaassii ddii eennttrraarree iinn
uunn''aallttrraa eeppooccaa,, cceerrttoo iill m
maaggggiioorr
ffaasscciinnoo vviieennee rraaggggiiuunnttoo nneell
ppeerriiooddoo nnaattaalliizziioo qquuaannddoo SSaann
G
Grreeggoorriioo A
Arrm
meennoo ddiivveennttaa uunn
vveerroo ee pprroopprriioo m
meerrccaattiinnoo
nnaattaalliizziioo m
maa aadd ooggnnii m
mooddoo èè
ppoossssiibbiillee sseennttiirree lloo sstteessssoo ssppiirriittoo

iinn ooggnnii ssttaaggiioonnee m
meennttrree ssii vviissiittaa
aappppuunnttoo llaa ssttrraaddaa ddeeii pprreesseeppii ee
ssii aam
mm
miirraannoo llee bbootttteegghhee
aarrttiiggiiaannaallii pprreennddoonnoo ffoorrm
maa.. M
Maa
iill cceennttrroo ssttoorriiccoo nnoonn rriigguuaarrddaa
ssoolloo ii pprreesseeppii ppeerrcchhèè cc’’èè ttaannttoo
ddaa vveeddeerree ccoom
mee llaa ccaappppeellllaa ddii
SSaann SSeevveerroo ddoovv’’èè ccuussttooddiittoo iill
C
Crriissttoo vveellaattoo,, ooppppuurree SSaann
D
Doom
meenniiccoo M
Maaggggiioorree ee aannccoorraa iill
D
Duuoom
moo ddoovvee ooggnnii aannnnoo aavvvviieennee
iill m
miirraaccoolloo ddii SSaann G
Geennnnaarroo.. PPeerr
qquuaannttoo rriigguuaarrddaa iill m
maarree,, N
Naappoollii
nnee èè ppiieennoo m
maa ssee vvoolleettee ggooddeerree
iill m
meegglliioo aalllloorraa ddoovveettee rreeccaarrvvii iinn
C
Coossttiieerraa A
Am
maallffiittaannaa ddoovvee ii vvaarrii
ppaaeessiinnii nnoonn hhaannnnoo bbiissooggnnoo ddii
pprreesseennttaazziioonnii.. A
A N
Naappoollii llee
ppoossssiibbiilliittàà ddii aallllooggggiioo ssoonnoo
iinnffiinniittee m
maa ccoonnssiiddeerraannddoo cchhee
nnoonn ssoosstteerreettee ppeerr m
moollttoo tteem
mppoo
iinn ccaam
meerraa iinn qquuaannttoo llee ccoossee ddaa
vveeddeerree ssoonnoo ll’’iiddeeaallee èè pprreennddeerree
uunn
bb&
&bb m
maaggaarrii nneell cceennttrroo
ssttoorriiccoo cchhee ccoonn uunn oottttiim
moo
rraappppoorrttoo
qquuaalliittàà
pprreezzzzoo
ccoonnsseennttiirràà ddii vviivveerree aall m
meegglliioo llaa
vvaaccaannzzaa iinn qquueessttaa m
meerraavviigglliioossaa
cciittttàà..

