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20 1 4 The lnternational 80'r' F.I.C.C. Rally

Pro všechny člerLy klttbu:

.Ism.e sponzorem80. Mezinárcldního FICC Rally, Beijing Tou'isnt

Group' tl cítíme se velmi poctěni' že Vás můžeme pozýll na

shromáždění v ltvětnu 20l4. Těšíme se' na společné chvíle s vtimi v

Pekingtr.
Tábořiště je umístěno na úptltí Velké čínské zdi. Pokud jste nikdy

nebyli v Pekingtt, bude\e mít nožnost navštívit jeden z nejýělšíCh

zjzrakit z, '\ldroý(Áč Činr 'anti.

Navrhujeme různé cestovní l.inlq, pro vás, bez ohledtt na to budete-li
řídit nebo sent poletíte. Během 10 dnů při. rally v tábořišti budeme

dělat vše pro to, aby jste se cítilijako doma a znírnili talt vaŠi

ceslovní itnavtt. Tábořiště se nachdzí severozápadně od Pekingu'

vlastní poh.odltlou dopravu a krásné okolí. Jako první SA-grade RIl
tábořiště v Číně,.je postaven v nokřadu parku ob}clopenén lesy a
pokývá ] '800'000 m2. Postqtuje rynikající kuchyni se znax4- Číny a
zb.ytku světtl. Rťtzn.é sýly RVS, parkových m.odelů a stany jsc'lu

unístěny y kempu. Všechny lylo.faktory by mtlhly zcela lyhovovat
vašim požadavkůnl o cestoyání a dovolené.
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Tottl je pprvé, ltcly Mezinórodní Rall-v.. FlCC. se bude konqt v Cíně' Jsfue

přesvědčeni, že móme schopnost hostít rally srejně itspěšně.iako 2008 olympijslLé

hry l pg|;i1g11. Nejen, že jsme schopni zdjistit Nán ní témtlt.a a RV' průvod,

Čínskc.lu kuchyni, ltuclebni .;fb.stíl:tt I, pi,ní .sla,nosti, ;filmový festiwl, ,óbatné

sportovni hry, fotograficlou soutěž' hetlvabi' dllpravní čínnosl i, .f'ollr a dalši
vý.stttl,l a fóra jsott laké plně připraveni. Všechny l'ylo činnosti budou probíhal l
p růb ěhu c:el ého s hronážd ěn í.

Beijíng Tourisnl Grcup, 'sponzor rctlh, je jedním z nejsilnějších podniků v

o(]ýětyi CeStoýního ruchu v Číně' Zókazn[kům budou ntlbízeny komplexní a

pronyšlené slttžby t 1lotravínařství, ubytollání, rlopravy, ce'stol,cittí, nttku1lovtiní o

zábavy. Polrttt! chcete pochopir hlubŠi -lyktt Čtny zkust. llLt,n.-.]tlL! doýC)len()u,

Comfort Cestovní kancelóří, tlceřina,spo l ečn<lst s kupi.ny Pc''kingtt cestowlí ho

ntchu' kle ří vóm posýtrcut prof'esklnální ce stovní slttžby. Iýbrnuf le nós o

vaších cesknních plónech přec}em, vctše tour tnt'stt bude naplónovóna pečlivě.

Upřímně zvene vas a vq,íi rotlinu,t pt'óttlt' ub.v piijcli do t\iny k ú.asLi nct 80.

nezinqrotlní F l C C llally a stdli se' svěcllq, rychlých změn Pekingu nezí 30.

květnem a 8' červneru' v roce 20}1' Pokud mate nějaké otózxy\, návrhy nebtl

tlodatečné požatlavky' nevóhejLe o konklklu.jte nós. 7'lepšíne brožttrtt a pošlete

Vanl.jí na laší odresu s registračním 'fbrmukiřem. Můžete se těšit ncl posezení s

vóni příšti rok!

oJiciální internetové strúnky jsou - www.ficc8}.cclm , kcle budou všechny

nejnovější 4lravy. Máte-li jakoukoliy potřebu nebo otazlgl , prosínl, kontakÍýte

nós za všech okolnosÍí' Nóš e ntail.je serl,iceG!Íicc|J0.con .

Jruénem organizačního výboru Valného shromáždění , Srclečně Vás zveme k

účasÍi na 80. mez'ínárodní I:]CC Rallv !
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REPLIES
oDPoVĚDl

so'h F.I.c.c. Rally

Country/Region
Země / oblast

City
MěSto

Club
KIub

Mailing Address
Poštovní adresa

7,IP

Contact Person
Kontaktní osoba

Telefon

Number of
počet účastníků

Drive or not
Autem nebo nikoli

Kinds oťCars
Typy vozů

Poft of Entry
Příjezd a odjezd

Need services
Potřebné služby

Question
vyhrazeno pro
otizky


