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Portugalsko
Portugalskoje republika na atlantickém pobřeží lberského poloostrova. Rozk|ádá se na ploše

92.082 sq.km. Včetně ostrovů Azory a Madeiru. Lisabon je jeho h|avním městem a

oficiálnímijazykem je portugalština. K|ima na severu je mírné, na jihu je subtropický. Severní

město Porto (Porto) je hlavním městem okresu Douro.

Druhou nejvýznamnější městskou ag|omerací v zemije V Lisabon. To bylo v severním

regionu, že Portugalsko bylo založeno v 12. století a Portuga|ci se staIi lidem a národem.

V této oblasti hor s přírodními parky, dědictví regionu je vidět ve jeho hradech, takový
jako tenvGuimaráes,asvatyněacírkve,kteréjsouvefázi propoutníchmístVlétě.Najdéte
barokní architektury severního Portugalska v jeho kameni zlacené řezby bok po boku s

venkovskými kaplemi. Ve svých městech, které si zachovávali Iidském měřítku, jako je

napříktad Viana do Caste|o, Braga, Barcelos a Ponte de Lima a v zámcích a

majestátních ha|ách' najdete skutečné portugalské lidi, kteří chtěli sdílejí svůj stoly,

své zvyky a tradice.

Ponte de Lima
V samém srdci města Va|e do Lima, uvidíte čistou a jedinečnou krásu v nejstarším městě

Portugalska. Skrývá hluboké kořeny a starobylé legendy. V Portugalsku je nejvíce květinovým

a nejstarším městečkem'
Téma akce: Vytvoření mosty přáte|ství mezi lidmi

Místo konání84. Mezinárodního F'l.C.C. Rally: EXPoL _ Ponte de Lima - Portugalsko

Latitude: 47.7747222
Délka: -8,57768297
Úroveň hladiny moře: 25 m
Dá|nice 43: 2 km

Letiště: Porto (65 Kms)

Snadný přístup pro všechny účastníky:
Pět minut chůze od srdce městečka
PROGRAM RALLY:

Podmínky rally a lokalita pro rally jsou
jedínečné: 10 dní a nocí raIly plné

kulturních, sportovních a rekreačních
aktivit pro všechny věkové kategorie, na

pevnině i na moři, je unikátní, že se mohou

setkat a stát se přáteli s táborníky z ce|ého
světa.
KIíčová data:
29.07> otevření rally: 12:00

30,07> Slavnostní zahájení
02:08> Tradiční táborák (internacionální
noc)

03:08> F.l.C.C. Valné shromáždění
06:08> Slavnostní zakončení
07:08> uzavření rally: 12:00

Pro více informací na: www'ficq20].]i.eom



Registrační poplatek

Typ ubytování

Pobyt na mistě Rally
(stan, obytný přívěs
nebo obytné auto)

kamping průkaz

j dospělí

I nad 18 let
l

l

I

I rzo,- c

děti

!2ažL7 let

60,- €

děti

do L1 let

neplatí

poznámky:

1 jednotka odpovídá
stanu, karavanu,
obytné auto, přímo
na místě, uvítací dárek,

účast na dennich a nočních

a ktivitách*-----*-*1-
neplatí 

l

l

l

I

l

l

:ir-- J-
75, € 

i 'n-
uvítací dárek, účast na dennich a

a nočních aktiVitách

* 20%vkládá r0losl2o16 Elektřina: 35 € za jednotku

Výlety:
Výlety se zaúčtují V okamžiku zápisu:
Výlet 1> Ponte de Lima> 31.07 a 04.08 | 14:00 do 18:00 H

Trasa: Vale do Lima má desítky fi panských domů. Zde budete mít možnost navštívit

Dva z nejdůležitějších a reprezentativních domů ve městě, stejnějako Bertiandos a sao

Pedro de Arcos Laguny chráněných krajinných oblastí.

Cena za osobu: Dospělí (18+): 35 € o Mládež (6-17): 30 € o Děti (do 5): zdarma

Výlet 2> Braga> 01:08 | 9:00 do 18:00 H

Trasa: Na samém srdci zeteného regionu Minho, Braga je jedním z největších náboženské

center V Portu8alsku a jako takové, oplýVá starobylé kostely, jako kostel Santa Cruz

a katedrála Sé, který má několik stylů, od Romana až po baroko. Bra8a je také hrdý na své

fi domy, zejména ty z 18. století. Na vrcholu kopce, Bom Jesus svatyně

se ukáže jako důležitý bod pouti' Za svatyně, na Vrcholu hory sameiro,
kolosální socha Panny Marie žehná region. Zahrady, parky a 18. století majestátní haly

dokončit tento jedinečný obraz, který stojí za jeho pozoruhodnou fl avour a kuchyně

VěnoVaného tradici
rodnícodfi sh ''á minhota''. Braga je nejstarší město Portugalska. Má více než 2000 let

historie - bylo založeno Římany pod jménem Bracara Augusta, někdy mezi 300 a 400

BC, a to se stalo hlavním městem říše v severní lberia. V této prohlídky budete návštěvě

Do historického centra města a jeho památky, jakož i Bom Jesus a Sameiro svatyně.

oběd zahrnut v tradiční restauraci.
Cena za osobu: Dospělí (18+): 50 € o Mládež (6_17): 45 € ' Děti (do 5): zdarma

Výlet 3> Green vinná cesta> 2,8 a 6,8 | 9:00 do 18:00 H

Trasa: po celém světě známý pro své zelené vína, tady dostanete znát AlVarinho a Loureiro

vína a se projít historickým centrem Valenca and Mongáo je (Pago do Alvarinho a

ochutnat regionu nejprestižnější vína)' Budete mít také možnost navštívit na Brejoeira palác.

Balíčky zahrnuty do místních restaurací a ochutnáVkou Vína.

Cena za osobu: Dospělí (18+): 50 € o Mládež (6-17); a5 € o Děti (do 5): zdarma

výlet 4> Viana do Castelo> 03:08 l 15:00 do 18:00 H

ltinerář: Nachází se v řece ústí řeky Lima, město Viana do Castelo má hrdý

mořeplavectví historii a byl jedním z hlavních přístavů, kde portugalští průzkumníci pustil

plout v průběhu 15. století neznámý svět. Zde si budete moci Vychutnat elegantní Praca da

Republica, Chafariz kašna, lgreja da Misericordia, pozdně renesanční hospice skládá

z působivé Roman oblouky a vyřezávané sloupy. Město je také domov pro most navržený



Gustave Eiffel al. Pouze 3 km severně od centra města, santa Luzia kopce a nabízí nádherný
panoramatický VýhIed na přírodní krajinu.
Cena za osobu: Dospělí (18+): 20 € o Mládež (6-17): 18 € o Děti (do 5): zdarma
Výlet 5> Santoino> 8.3 | od 18:00 do 00:00 H

ltinerář: Quinta do Santoinho vyniká svou zvláštní charakteristickou a nezpochybnitelnou
jedinečností. Tato slavnost hostí v průměru asi 2000 lidí. Během této s|avnosti Minho
(Gril, sardinky, kukuřičný chléb a zelené víno), budete mít možnost navštívit sbírku
zemědělských nástrojů a nářadí a muzeum starých automobi|ů. Každý se může zúčastnit
skvě|é party a zároveň se těšit na večeři za zvuků folklorní a regionální zpěvu.
Cena za osobu: Dospělí (18+): 30 € o Mládež (6-17|:28€ o Děti (do 5): zdarma
Výlet 4 + 5> Viana do Castelo a Santoino> 8.3 l 15:00 až 00:00 H

Trasa: Návštěva Viana do Castelo a Santa Luzia a končí svůj den na opravdové slavnosti
Minho kde bude spousta potravin, nápojů a folk|óru.
Cena za osobu: Dospělí (18+):40 € o Mládež (6-17): 38 € o Děti (do 5): zdarma
Výlet 6> Guimarěes a Barcelona> 8.5 | 9:00 do 18:00 H

Trasa: Guimaráes dostaIa láskyplnou přezdívku ''kolébka národa'', protože to
by| Portugalský První krá| D. Afonso Henriques narodil se v roce 1110. Byl zodpovědný za

zahájení reconquest daný region by| pak pod doménou Maurů. Stá|e ještě můžeme vidět
s|avnou minulost města s jeho středověkými uIičkami, náměstími a jeho Více než 1000 let
starý nádherný zámek. Město je vybaveno tolika historickými památkami, které postoupily
UNESCO.
Jeho historické centrum bylo uznáno světovým dědictvím v roce 2001. V historickém centru
města Barce|os můžete se projít starým, ale přesto dobře zachovalými středověkými
uličkami, které z tohoto důvodu přispívají k unikátním městským místem obdařeným
výraznou identitou. oběd součástí v místní tradiční restauraci.
Cena za osobu: Dospělí (18+}: 50 € . Mládež (5-I7|:45 € o Děti (do 5): zdarma
Výlet 7> Porto> 8,2 a 6,8 | 9:00 do 18:00 H

Trasa: Porto - hlavní město severní ob|asti Portuga|ska - nabízí kouzlo břehu řeky města kteró 5e

nachází v ústí řeky Douro. Chůzí dolů přes historické ulice, budete mít
možnost navštíVit historlcké centrum města, kostel Nossa Senhora do Carmo das carmelita5,
Clérigánskou církev, Avenida dos Aliados (spojenci Avenue), a románsko-gotické (12' - 13' stoIetí) a

baroko (17th - 18' sto|etí) a Katedrála V Portu. lnteriér stále vypadá jako opevněný kostel s cimbuřím.
Budete mít také možnost navštíVit PaIácio da Bolsa (Burza cenných papírů palác) a l'eho sIavný

Arabský pokoj, stejnějako Ribeira Porto' Atier přejdete lmpozantní D. Luís Bridge dostanete se na

Vi|a NoVa de Gaia, kde si můžete jít
cestu ceIosvětově známý přístavem
vinnými sklepy' Vstupenky památek
jsou zahrnuty. Zdarma oběd na

Ribeira zóně (není součástí baIení).

Cena za osobu: Dospělí (18+):48 € o

Mládež (6_17): a5 € . Děti (do 5):

zdarma

WWW.f icc2015. co m

info @ficc2016.com


