
87th INTERNATIONAL  F.I.C.C. RALLY to be held in Paaren-Berlin/Germany 
 from 27 July to  4 August 2018 

This rally will be held from  27 July to 4 August 2018 in Paaren in Glien. 
The rally venue is in its own grounds in Paaren, about 40 kms from Berlin and has every type of 
facility one is likely to need.  Pitches are flat and grass-covered, the General Assembly will be held 
at the rally site itself, there are restaurants, and a shuttle bus service will be available to the train 
station in Nauen.  It is just a 35-minute train ride to the centre of Berlin.  At present a day ticket for 
the train, underground and bus costs €8.50 per person. 
The rally site is enclosed and there is a large play area for children and even a small zoo.  
All of the entertainment and events will take place in a large hall that can accommodate 2,000 
people.  The rally site can take 1,500 campers.  The intention is to try to allocate sectors and pitches 
well in advance especially for clubs with a lot of participants in the hope that they can  organise 
themselves accordingly.  
Berlin is truly worth a visit! 
The programme of excursions was distributed in Ponte de Lima and includes five destinations: 
Berlin, Dresden, Leipzig, Potsdam and the Spreewald wooded area. 
The evening entertainment will always take place in the big hall and the highlight will be the 
Deutscher Camping Club organising a typical October beer festival. 
The rally site is in a wooded area and the surrounding countryside is ideal for exploring on bikes. 
A preliminary brochure was distributed in Ponte de Lima.  DCC will send out definite information 
giving prices, excursions etc. in May 2017 and copies can also be requested on the internet site.    

Information under www.ficcrally2018.de 

Tato rally se bude konat od 27. července do 4. srpna 2018 v Paaren v Glien.
Rally místo je na vlastním pozemku v Paaren, asi 40 km od Berlína a má každý druh
Zařízení z nich je pravděpodobně potřebovat. Hřiště jsou ploché a zatravněné, valná hromada se bude konat
v rally místě sám, tam jsou restaurace a kyvadlová autobusová doprava bude ve vlaku k dispozici
stanice v Nauen. Je to jen 35 minut vlakem do centra Berlína. V současné době denní jízdenka pro
vlak, metro a autobus stojí € 8,50 na osobu.
Na stránkách rally je uzavřen a je zde velké hřiště pro děti a dokonce i malou zoo.
Všechny zábavy a akce se uskuteční ve velkém sále, která může pojmout 2.000
lidé. Místo rally může trvat 1500 táborníků. Záměrem je, aby se pokusili přidělit sektorů a rozteče
v dostatečném předstihu, zejména pro kluby s množstvím účastníků v naději, že mohou organizovat
se podle toho.
Berlín je skutečně stojí za návštěvu!
Program exkurze byl distribuován v Ponte de Lima a zahrnuje pět cílů:
Berlín, Drážďany, Lipsko, Postupim a zalesněné oblasti Spreewald.
Večerní zábava se vždy uskuteční ve velkém sále a vrcholem bude
Deutscher Camping Club pořádá typickou října pivního festivalu.
Místo rally je v zalesněné oblasti a okolní krajina je ideální pro objevování na kolech.
Předběžný Brožura byla distribuována v Ponte de Lima. DCC vyšle určitou informaci
uvádění cen, exkurze aj v květnu 2017 a kopie mohou být také požádat na internetových stránkách.

http://www.ficcrally2018.de/



