
NCO
Tour langs de bevrijde terreinen

tussen schoonheid en verzet tegen de maffia

Napels en Caserta

De NCO (Nuova Cooperazione Organizzata) promoot, begeleidt en inspireert sinds jaren de oprichting van talrijke ondernemingen zonder winstoogmerk. Zo ontstond een netwerk dat 

burgers, studenten, onderzoekers en georganiseerde groepen verwelkomt, allemaal mensen die de routes van de bevrijding en de promotie van het grondgebied en zijn mensen willen 

kennen en delen. 

Het NCO biedt nu een mogelijkheid tot verantwoord toerisme in de vorm van routes om het "land van Don Peppe Diana" te ontdekken, een priester die in 1994 door de Camorra werd 

vermoord. 

Deze routes laten de bezoekers de goede praktijken ontdekken met betrekking tot in beslag genomen terreinen, gebouwen en goederen, maar ook de uitmuntende lokale gastronomie 

en wijnen en natuurlijk de artistieke en culturele schoonheid van de regio Campanië. 

De gasten zullen een nieuw gezicht van dit gebied ontdekken, begeleid door verantwoordelijken van de sociale coöperaties in San Cipriano d'Aversa (Nuova Casa Organizzata - beheerd 

door de coöperatie Albanova) en in Maiano di Sessa Aurunca (Fattoria dei Sogni - beheerd door de coöperatie Al di là dei sogni).

Je ontdekt er unieke culturele schatten en prachtige landschappen, vaak buiten de gebaande toeristische paden, en ontmoet mensen en organisaties die strijden om zich hun tradities 

en waarden weer eigen te maken in gebieden waar de georganiseerde misdaad de overhand had en soms nog steeds heeft. 

Casal di Principe, het stadje van waaruit de rondleiding vertrekt, is een klein stadje gelegen in een vlak landschap. De zee ligt op slechts enkele kilometers afstand en het ligt dicht bij 

Napels, Caserta, Capua en de beroemdste historische en archeologische plekken en de mooiste landschappen van de provincies Caserta en Napels.

In een unieke historische context en een prachtige omgeving krijg je inzicht in de complexe problematiek van de georganiseerde misdaad en de inspanningen van dit lokale 

burgernetwerk om dit verschijnsel tegen te gaan.

In de jaren tachtig duidde de afkorting "Nuova Camorra Organizzata" in Campania op een criminele structuur die erop uit was om deze gebieden te vernietigen en te verarmen. Vandaag 

duidt het acroniem "NCO" (Nuova Cucina Organizzata of Nuova Cooperazione Organizzata, maar ook Nuova Comunicazione Organizzata) op het herstellen van rechten, waardigheid en 

inkomen.

De deelnemers aan deze tour zullen een week lang worden ondergedompeld in dit sociaal engagement en zich verdiepen in de problematiek van de strijd tegen de maffia en de kennis 

van de betrokken gebieden.

Door een mix van cultuur en ontspanning, educatie en informatie, word je geconfronteerd met het "onbekende" deel van Campania. Er worden excursies georganiseerd naar het 

koninklijk paleis van Caserta, de monumentale belvedère van San Leucio, het amfitheater en het gladiatorenmuseum van Santa Maria Capua Vetere, de catacomben van San Gennaro en 

de Sanità wijk in Napels, de Piscina Mirabilis en de Casina Vanvitelliana, mystieke plaatsen die volledig zijn ondergedompeld in de vulkanische context van de Flegreïsche Velden, en 

tenslotte de beklimming van de top van de Vesuvius na een bezoek aan wat overblijft van het mythische Pompeii.

De ontmoeting met deze realiteit, met de mensen die er werken, maar vooral met de subjectieve verhalen van de kwetsbare mensen die op deze plaatsen hun ruimte en hun menselijke 

ontplooiing vinden, heeft een aanzienlijke educatieve en vormende waarde. Het geconfisqueerde goed wordt niet langer alleen beschouwd als het gevolg van een gerechtelijke procedure,

maar als een "doorleefde" plaats, een fysieke ruimte en een ruimte van de ziel waar levens, gevoelens, angsten en hoop zich ontwikkelen. Waar problemen en oplossingen elkaar 

ontmoeten. Waar, bovenal, vanuit een zwakheid, een misdaad, een kwetsbaarheid, een dilemma, een begin gemaakt wordt met de verlossing, de hoop, de fysieke en spirituele 

wederopbouw van mensen, maar ook van plaatsen, gebieden en sociale verbanden.



PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Organisé par les Cooperative sociali Agropoli Onlus ed Albanova membres de NCO

(Nuova Cooperazione Organizzata)

Le programme est divisé en 3 propositions distinctes : Tour de la Mémoire, Tour de l'Engagement et Tour de la Rédemption.

Dans les trois offres, afin d'obtenir la meilleure expérience possible, le nombre de participants ne doit pas être supérieur à 8 et inférieur à 5. 

Hébergement standard : 2 personnes par chambre dans 4 chambres

Supplément chambre individuelle : + €.50.00 sur le coût total de l'excursion 

Nombre de chambres disponibles 5 avec les combinaisons possibles suivantes

●
4 chambres de 2 à 8 participants

●
3 chambres de 2 + 2 chambres de 1 - 8 participants

●
2 chambres de 2 + 3 chambres de 1 - Nombre de participants 7

●
1 chambre de 2 + 4 chambres de 1 - Nombre de participants 6

●
5 chambres individuelles - Nombre de participants 5

Notes

✔
La présence constante d'un tuteur est prévue tout au long de la visite. 

✔
Le coût du circuit dans les terres libérées comprend la nourriture, l'hébergement, les transferts, les excursions, les droits d'entrée et les guides dans les musées, etc. 

✔
Les allergies, les intolérances et les exigences alimentaires particulières doivent être communiquées en temps utile afin que des solutions alternatives puissent être trouvées.



Herinneringstocht €.700
(6 dagen 5 nachten)

1° DAG –  maandag

Aankomst op de luchthaven van CAPODICHINO (Napels), transfer naar Casa NCO in Via PO 12, San Cipriano d'Aversa. Ontvangst van de groep en 

vervulling van de administratieve/gezondheidsformaliteiten

12u00 Overnachting in via Po in San Cipriano d'Aversa 

13u00 Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata https://www.facebook.com/ncocucina  

16u30 Presentatie van de wekelijkse agenda/activiteit 

21u00 Diner met proeverij van een echte Napolitaanse pizza 

2° DAG –  dinsdag

8u30 Ontbijt

10u00 Bezoek aan het in beslag genomen eigendom Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca

13u30 Lunchmand

15u30

Ontmoeting met Etiket (communicatiebureau dat lid is van NCO) in het in beslag genomen pand "La Fabbrica 

delle Idee" in San Cipriano d'Aversa 

https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket   

17u00
Bezoek aan het Herinneringsmuseum in Casa Don Diana: van het land van de Camorra naar het land van  don 

Peppe Diana https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana    
 

20u00 Diner bij BAMBUSA Pub - presidentschap tegen afpersing 

3° DAG – woensdag

8u30 Ontbijt

9u30
Bezoek aan  Anfiteatro Romano en het Museo dei Gladiatori de Santa Maria Capua Vetere 

https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html    

13u00 Lunchmand

15u00 Bezoek aan het  Koninklijk paleis van Caserta (Gebouw en Park) https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/  

20u00 Diner met proeverij van typische streekgerechten

4°  DAG –  dondendarg

8u30 Ontbijt

9u00

Napolitaanse dag met training en rondleiding in Napels, de catacomben van San Gennaro en de Rione Sanità. 

Proeverij van Napolitaanse specialiteiten in de Antico Tarallificio Poppella 

https://www.catacombedinapoli.it/  

18u30 Terug naar NCO

20u30

Bezoek aan het in beslag genomen eigendom dat wordt beheerd door de sociale coöperatie ArtEspressa. 

Gevolgd door AperiCena

 https://www.facebook.com/artespressa   

5° DAG–  vrijdag

8u30 Ontbijt

9u30 Bezoek Casina Vanvitelliana - Fusaro https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html  

11u00 Bezoek aan het Piscina Mirabilis – Bacoli https://piscinamirabilisbacoli.it/it  

13u30 Excursie en lunchpakket in Parco Cerillo – Bacoli https://www.parcocerillo.com/  

16u30 Terug naar NCO

18u30
Bezoek aan Cantina Vite Matta die van criminelen geconfisqueerde grond beheert - gevolgd door AperiCena 

met lokale wijnproeverij https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina  

6° DAG– zaterdag

8u30 Ontbijt

9u30
Vergadering met de burgemeester en de bestuurders van Casal di Principe en de beheerders van de 

coöperaties Agropoli en Albanova 

12u30 Lichte lunch bij  Nuova Cucina Organizzata

14u30 Vertrek



Betrokkenheidstocht €.850
(7 dagen 6 nachten)

1° DAG–  maandag

Aankomst op de luchthaven van CAPODICHINO (Napels), transfer naar Casa NCO in Via PO 12, San Cipriano

12u00 Verblijf in via Po à San Cipriano d'Aversa

13u00 Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata https://www.facebook.com/ncocucina   

16u30 Presentatie van de wekelijkse agenda/activiteit

21u00 Diner met proeverij van een echte Napolitaanse pizza 

2° DAG– dinsdag

8u30 Ontbijt

10u00 Bezoek aan het in beslag genomen eigendom Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca

13u30 Lunchmand

15u30

Ontmoeting met Etiket (communicatiebureau dat lid is van NCO) in het in beslag genomen pand "La Fabbrica 

delle Idee" in San Cipriano d'Aversa 

https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket   

17u00
Bezoek aan het Herinneringsmuseum in Casa Don Diana: van het land van de Camorra naar het land van  don 

Peppe Diana https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana    
 

              20u00 Diner bij BAMBUSA Pub - presidentschap tegen afpersing

3° DAG – woensdag

8u30 Ontbijt

9u30
Bezoek aan  Anfiteatro Romano en het Museo dei Gladiatori de Santa Maria Capua Vetere 

https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html    

13u00 Lunchmand

15u00 Bezoek aan het  Koninklijk paleis van Caserta (Gebouw en Park) https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/  

20u00 Diner bij Nuova Cucina Organizzata

4°  DAG –  dondendarg

8u30 Ontbijt

9u00

Napolitaanse dag met training en rondleiding in Napels, de catacomben van San Gennaro en de Rione Sanità. 

Proeverij van Napolitaanse specialiteiten in de Antico Tarallificio Poppella 

https://www.catacombedinapoli.it/  

18u30 Terug naar NCO

20u30

Bezoek aan het in beslag genomen eigendom dat wordt beheerd door de sociale coöperatie ArtEspressa. 

Gevolgd door AperiCena

 https://www.facebook.com/artespressa   

5° DAG–  vrijdag

8u30 Ontbijt

9u30 Bezoek Casina Vanvitelliana - Fusaro https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html  

11u00 Bezoek aan het Piscina Mirabilis – Bacoli https://piscinamirabilisbacoli.it/it  

13u30 Excursie en lunchpakket in Parco Cerillo – Bacoli https://www.parcocerillo.com/  

16u30 Terug naar NCO

18u30
Bezoek aan Cantina Vite Matta die van criminelen geconfisqueerde grond beheert - gevolgd door AperiCena 

met lokale wijnproeverij https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina  

6° DAG– zaterdag

8u30 Ontbijt

9u30 Bezoek aan een plaatselijke buffelboerderij

11u00
Bezoek aan de in beslag genomen eigendommen van het Paprica-project 

https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/  

13u00 Lichte lunch bij  Nuova Cucina Organizzata

15u00 Bezoek aan het monumentale complex van het Belvedère van San Leucio, aan het Zijdenmuseum en aan de 

arbeidersstad. https://www.sanleucio.it/sanleucio/  

20u00 Diner met proeverij van typische mozzarella gerechten in het kaasrestaurant Luigi Costanzo 

https://mozzarellacostanzo.com/

https://mozzarellacostanzo.com/


7 ° DAG– zondag

8u30 Ontbijt

9u30
Vergadering met de burgemeester en de bestuurders van Casal di Principe en de beheerders van de 

coöperaties Agropoli en Albanova

12u30 Lichte lunch bij  Nuova Cucina Organizzata

14u30 Vertrek



Verlossingstocht €.1.050

(7 dagen 6 nachten)

1° DAG–  maandag

Aankomst op de luchthaven van CAPODICHINO (Napels), transfer naar Casa NCO in Via PO 12, San Cipriano. Ontvangst van de groep en vervulling van

de administratieve/gezondheidsformaliteiten

12u00 Verblijf in via Po à San Cipriano d'Aversa

13u00 Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata https://www.facebook.com/ncocucina   

16u30 Presentatie van de wekelijkse agenda/activiteit

21u00 Diner met proeverij van een echte Napolitaanse pizza 

2° DAG– dinsdag

8u30 Ontbijt

9u30
Bezoek aan  Anfiteatro Romano en het Museo dei Gladiatori de Santa Maria Capua Vetere 

https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html    

13u00 Lunch in het Bio restaurantje bij het amfitheater

15u00 Bezoek aan het  Koninklijk paleis van Caserta (Gebouw en Park) https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/  

19u00
Bezoek aan Cantina Vite Matta die van criminelen geconfisqueerde grond beheert - gevolgd door AperiCena 

met lokale wijnproeverij https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina  

3° DAG – woensdag

8u30 Ontbijt

9u30
Excursie naar de archeologische site van Pompeii 

https://www.scavi-pompei.it/  

13u30 Lunchmand

14u30
Excursie naar Vesuvius

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/  

20u30 Diner bij Nuova Cucina Organizzata

4°  DAG –  dondendarg

8u30 Ontbijt

10u00  Workshop traditionele Napolitaanse culinaire kunst bij Nuova Cucina Organizzata

13u00 Lunch met wat in de workshop is gemaakt  

15u30
Ontmoeting met Etiket (communicatiebureau dat lid is van NCO) in het in beslag genomen pand "La Fabbrica 

delle Idee" in San Cipriano d'Aversa https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket   

17u00
Bezoek aan het Herinneringsmuseum in Casa Don Diana: van het land van de Camorra naar het land van  don 

Peppe Diana https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana    
 

19u30

Bezoek aan het in beslag genomen eigendom dat wordt beheerd door de sociale coöperatie ArtEspressa. 

Gevolgd door AperiCena

 https://www.facebook.com/artespressa   

5° DAG–  vrijdag

8u30 Ontbijt

9u30 Bezoek aan een plaatselijke buffelboerderij

11u00
Bezoek aan de in beslag genomen eigendommen van het Paprica-project 

https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/  

13u00 Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata

15u00
Bezoek aan het monumentale complex van het Belvedère van San Leucio, het Zijdenmuseum en de 

arbeidersstad. https://www.sanleucio.it/sanleucio/   

20u00
Diner met proeverij van typische mozzarella gerechten in de Kaasmakerij Luigi Costanzo 

https://mozzarellacostanzo.com/   

6° DAG– zaterdag

8u30 Ontbijt

9u00

Napolitaanse dag met training en rondleiding in Napels, de catacomben van San Gennaro en de Rione Sanità. 

Proeverij van Napolitaanse specialiteiten in de Antico Tarallificio Poppella 

en Pizza a portafoglio da Concettina ai tre Santi https://www.catacombedinapoli.it/   

18u30 Terug naar NCO

20u30 Diner bij BAMBUSA Pub - presidentschap tegen afpersing



7° DAG– zondag

8u30 Ontbijt

9u30
Vergadering met de burgemeester en de bestuurders van Casal di Principe en de beheerders van de 

coöperaties Agropoli en Albanova

12u30 Lichte lunch bij  Nuova Cucina Organizzata

14u30 Vertrek

Wat de Verlossingstocht betreft, is het in de zomermaanden mogelijk de excursies naar Pompeï en de Vesuvius op één dag te combineren (alhoewel het vermoeiend 

is).

In de wintermaanden worden echter twee specifieke dagen gepland, één in Pompeii en de andere in de Vesuvius, waarbij het hele programma wordt herschikt. 

Sommige excursies worden vervangen en de ervaring wordt meer op het seizoen afgestemd.
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	Excursie en lunchpakket in Parco Cerillo – Bacoli https://www.parcocerillo.com/
	16u30
	Terug naar NCO
	18u30
	Bezoek aan Cantina Vite Matta die van criminelen geconfisqueerde grond beheert - gevolgd door AperiCena met lokale wijnproeverij https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
	6° DAG– zaterdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Vergadering met de burgemeester en de bestuurders van Casal di Principe en de beheerders van de coöperaties Agropoli en Albanova
	12u30
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata
	14u30
	Vertrek
	Betrokkenheidstocht €.850
	(7 dagen 6 nachten)
	1° DAG– maandag
	Aankomst op de luchthaven van CAPODICHINO (Napels), transfer naar Casa NCO in Via PO 12, San Cipriano
	12u00
	Verblijf in via Po à San Cipriano d'Aversa
	13u00
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata https://www.facebook.com/ncocucina
	16u30
	Presentatie van de wekelijkse agenda/activiteit
	21u00
	Diner met proeverij van een echte Napolitaanse pizza
	2° DAG– dinsdag
	8u30
	Ontbijt
	10u00
	Bezoek aan het in beslag genomen eigendom Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca
	13u30
	Lunchmand
	15u30
	Ontmoeting met Etiket (communicatiebureau dat lid is van NCO) in het in beslag genomen pand "La Fabbrica delle Idee" in San Cipriano d'Aversa
	https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
	17u00
	Bezoek aan het Herinneringsmuseum in Casa Don Diana: van het land van de Camorra naar het land van don Peppe Diana https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
	20u00
	Diner bij BAMBUSA Pub - presidentschap tegen afpersing
	3° DAG – woensdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Bezoek aan Anfiteatro Romano en het Museo dei Gladiatori de Santa Maria Capua Vetere https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
	13u00
	Lunchmand
	15u00
	Bezoek aan het Koninklijk paleis van Caserta (Gebouw en Park) https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
	20u00
	Diner bij Nuova Cucina Organizzata
	4° DAG – dondendarg
	8u30
	Ontbijt
	9u00
	Napolitaanse dag met training en rondleiding in Napels, de catacomben van San Gennaro en de Rione Sanità. Proeverij van Napolitaanse specialiteiten in de Antico Tarallificio Poppella
	https://www.catacombedinapoli.it/
	18u30
	Terug naar NCO
	20u30
	Bezoek aan het in beslag genomen eigendom dat wordt beheerd door de sociale coöperatie ArtEspressa. Gevolgd door AperiCena
	https://www.facebook.com/artespressa
	5° DAG– vrijdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Bezoek Casina Vanvitelliana - Fusaro https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html
	11u00
	Bezoek aan het Piscina Mirabilis – Bacoli https://piscinamirabilisbacoli.it/it
	13u30
	Excursie en lunchpakket in Parco Cerillo – Bacoli https://www.parcocerillo.com/
	16u30
	Terug naar NCO
	18u30
	Bezoek aan Cantina Vite Matta die van criminelen geconfisqueerde grond beheert - gevolgd door AperiCena met lokale wijnproeverij https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
	6° DAG– zaterdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Bezoek aan een plaatselijke buffelboerderij
	11u00
	Bezoek aan de in beslag genomen eigendommen van het Paprica-project https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/
	13u00
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata
	15u00
	Bezoek aan het monumentale complex van het Belvedère van San Leucio, aan het Zijdenmuseum en aan de arbeidersstad. https://www.sanleucio.it/sanleucio/
	20u00
	Diner met proeverij van typische mozzarella gerechten in het kaasrestaurant Luigi Costanzo https://mozzarellacostanzo.com/
	7 ° DAG– zondag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Vergadering met de burgemeester en de bestuurders van Casal di Principe en de beheerders van de coöperaties Agropoli en Albanova
	12u30
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata
	14u30
	Vertrek
	Verlossingstocht €.1.050
	(7 dagen 6 nachten)
	1° DAG– maandag
	Aankomst op de luchthaven van CAPODICHINO (Napels), transfer naar Casa NCO in Via PO 12, San Cipriano. Ontvangst van de groep en vervulling van de administratieve/gezondheidsformaliteiten
	12u00
	Verblijf in via Po à San Cipriano d'Aversa
	13u00
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata https://www.facebook.com/ncocucina
	16u30
	Presentatie van de wekelijkse agenda/activiteit
	21u00
	Diner met proeverij van een echte Napolitaanse pizza
	2° DAG– dinsdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Bezoek aan Anfiteatro Romano en het Museo dei Gladiatori de Santa Maria Capua Vetere https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
	13u00
	Lunch in het Bio restaurantje bij het amfitheater
	15u00
	Bezoek aan het Koninklijk paleis van Caserta (Gebouw en Park) https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
	19u00
	Bezoek aan Cantina Vite Matta die van criminelen geconfisqueerde grond beheert - gevolgd door AperiCena met lokale wijnproeverij https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
	3° DAG – woensdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Excursie naar de archeologische site van Pompeii
	https://www.scavi-pompei.it/
	13u30
	Lunchmand
	14u30
	Excursie naar Vesuvius https://www.parconazionaledelvesuvio.it/
	20u30
	Diner bij Nuova Cucina Organizzata
	4° DAG – dondendarg
	8u30
	Ontbijt
	10u00
	Workshop traditionele Napolitaanse culinaire kunst bij Nuova Cucina Organizzata
	13u00
	Lunch met wat in de workshop is gemaakt
	15u30
	Ontmoeting met Etiket (communicatiebureau dat lid is van NCO) in het in beslag genomen pand "La Fabbrica delle Idee" in San Cipriano d'Aversa https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket  
	17u00
	Bezoek aan het Herinneringsmuseum in Casa Don Diana: van het land van de Camorra naar het land van don Peppe Diana https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
	19u30
	Bezoek aan het in beslag genomen eigendom dat wordt beheerd door de sociale coöperatie ArtEspressa. Gevolgd door AperiCena
	https://www.facebook.com/artespressa
	5° DAG– vrijdag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Bezoek aan een plaatselijke buffelboerderij
	11u00
	Bezoek aan de in beslag genomen eigendommen van het Paprica-project https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/
	13u00
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata
	15u00
	Bezoek aan het monumentale complex van het Belvedère van San Leucio, het Zijdenmuseum en de arbeidersstad. https://www.sanleucio.it/sanleucio/
	20u00
	Diner met proeverij van typische mozzarella gerechten in de Kaasmakerij Luigi Costanzo https://mozzarellacostanzo.com/
	6° DAG– zaterdag
	8u30
	Ontbijt
	9u00
	Napolitaanse dag met training en rondleiding in Napels, de catacomben van San Gennaro en de Rione Sanità. Proeverij van Napolitaanse specialiteiten in de Antico Tarallificio Poppella
	en Pizza a portafoglio da Concettina ai tre Santi https://www.catacombedinapoli.it/
	18u30
	Terug naar NCO
	20u30
	Diner bij BAMBUSA Pub - presidentschap tegen afpersing
	7° DAG– zondag
	8u30
	Ontbijt
	9u30
	Vergadering met de burgemeester en de bestuurders van Casal di Principe en de beheerders van de coöperaties Agropoli en Albanova
	12u30
	Lichte lunch bij Nuova Cucina Organizzata
	14u30
	Vertrek
	Wat de Verlossingstocht betreft, is het in de zomermaanden mogelijk de excursies naar Pompeï en de Vesuvius op één dag te combineren (alhoewel het vermoeiend is).
	In de wintermaanden worden echter twee specifieke dagen gepland, één in Pompeii en de andere in de Vesuvius, waarbij het hele programma wordt herschikt. Sommige excursies worden vervangen en de ervaring wordt meer op het seizoen afgestemd.

