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INFO:
81. F.I.C.C. RALLY 24.7.-I.8.20r4

Kirj urinluoto, Pori
Souřadnice: ól o 29
Domácí zvířatajsou povolen4 v souladu s pořádkem, musí bý držena rra vodítku. Bez
piíplatku.

ceny:
Kemp během 24.7-l.8.20|4 cena l za osobu, ve vašem vlastním karaYanu' ob}tném
autěo nebo stanu
Vč. ub1tování, serwis zařízeni denni program pro tríborníky
l40 €/ dospělÝ
70€ljunior12-17
Děti do 12 let zdarma
ElelÚřiny 40 til za dobu uby'tování
Bez ub1tování v kempu, campingpassport 50€/nad12let
Directions: Pori, Kirjurinluoto. Sign posts on highways.

Další ubýování
Pori Knjský úřad MAISA
Dotary: myynti@,rnaisa.fi
Prostudujte si možnosti ub1tování: maisa.Íi / en / turistické / ubytování
půjčo\'na ob}tných aut
Touring Cars Finsko
Dotary: info@Jouringcars.eu
informace
Nejbližši obchod 1 km
Nejbližší četpací stanice (Shell) 1 lan
Eteliiranta 1 km
City centrum l.5 |an' cca. 20 min pěšk7
Centrum máta má např. tržiště' tržnicg pěší ulice
Místní autobusová zastrívka dopmy na trhu
Lido 4 lan
www.pori.fi

Vítejte,
FICC Rallyjsou organizovány po celém světě od roku l933. Finsko získalo s
radostí a ctí, pořádat týo akcejiž třikát, v Tampere( 1981), Joensuu( 1994) a

Oulu ( 2004 ).
2014 bude zvláštním rokem pro kempování ve Finsku. SF-Caravan, ltnská
národní camping federace, bude 50 let a Zvolené téma národního roku oslav je
příhodně pojmenovaný sarr-rozřejmě na 

',cestách". 
Ve stejném roce, se F.I.C.C.

Rally uskuteční ve Finsku. Lokalita je město Pori na západním pobřeŽí Finska,



a konkrétněji, nádhenrém klenotu V centru města, Kirjurinluoto Arena.

Univerzální a velký venkovní prostor konání se nachází u řeky Kokemáenjoki, v
přirozeně krásrré oblasti co by kamenem dohodil od centra něsta. Kirjurinluoto
je oblíbelou destinací, všestranností láká stejně dospělé, děti a m]ádež. Pro
celou rodinu.je zajiŠtěn požitek V několika hemích parcíclr' například Clown
Hernranni Park' stejnějako Angry Birds hřiště a dopravní park. Tato oblast se
může pochlubit také malou zyíÍecí zahradou, krásné i naučné stezky,piknik'
letní kirro, kavár na' letní restaurace, tak i Satakunta Zahradní informačni centra a

výstavní zahrady.

F.I'C.C. organizátoři Rally připravili fantastický a zajímavý program, kteý
zaručí všem účastník1im vidět spoustu věcí každý den. Brilantně postavený
program výletů poskyuje příležitost poznat prostředí mimo bezprostřední místo
pobýu.
Tato akcejistě vývoří jedinečnou příleŽitost pro přátele" kteří niaj í možnost
tráVit čas spolu, inspirovaný přátelstvírr-r zaloŽeném na společném koníčku.
Tím, kaŽdý den budete součástí tohoto památnébo, Šťastného a rr-rezinárodního
setkání.

Program:

Čt.'.t"k 24. čeruence 12:00 otevření areáIu příjezd účastníků
Pátek 25. čelYence 14:00 Slavnostní zahájení Rally FICC
Středa 30. července 9:00 Valné shromáŽdění
Pátek l. slpna l 0:00 závěrečný ceremoniál, odjezd

zz'00 uzavření areálu
Řada zajímavých denních aktivit pro účastníky všech včkových kategorií, od
nejmladších po nejstarší - zajímavých akcí, společných večírlď, živá hudba,

ýlety" pohody, cvičení, tance' zábavy, divadla, jízda dovedností události a
různé soutěŽe'
Výlety:
28.7. 

^ 
31.7.

Plavba po řece KoKEMÁENJoKI
I I hod. 14 hodin
3 - hodinová plavba na homím toku Ťeky
Kokemáenjoki začíná u kempu v centru
Pori' Plavba lodí vnitrozemské M / S
Char]otta' Na plar bě. budete seznánteni
s bydlenín rra pobřeŽí a se zelenou
pŤírodou, která se liší od polí a lesů' oběd a
káva budou k dispozici ria lodi během
plavby. Exkurze není vhodná pro osoby se



Zdravotním postižením. oběd a káva v 1].30 hod.
59 € / za osobu (min' 50 osob / max' 60 osob)
stejná cena plo dčtj s doprovodem. děti do 2 let / bez pop]atku, pokud dítě nepotřebuje
sarnostat ó scdadlo.

28.7.^29.'/.^ 30.7. a 31 .7.

N'\ o'|'l'\'ŘENÉNl N'tolil
10 - 14 hodin
Cesta autobusem na okraj rr-roŤe vás
seznántí s oblast i Yyeri - unikátn í

finských standardů - a půvabné
námoŤní čtvrti plné dřevěných
domů. Reposaari. l'de budeme mít
také oběd. Běherrl cesty, budeme také vychutnat kár.u po finském způsobu'
Vhodné pro osoby s tělesným postižením. Pokud to bude nutné, bude prohlídka
provedena s nizkopodlaŽním autobusem. Běhen prohlídky, budeme vystupovat
z autobusu v Yyteri, Reposaari (oběd v l l:30) a v kavárně \' cenhu města
(coífee break v l3:30).
6l € / za osobu (min. / Max. 40 osob)
Poplatky pro dčti 2 1 1 , které jsou v doplovodu dospělé osoby ,|9 €, děti do 2/ let zdarma,
pokud dítě nepotřebuje sdmostah1é sedadlo

29. 7. a 30.7 .

Plavba po CALEAS IHANA
I I hod. 16 hodin
Unikátní 4 - hodinová Zkušenost s plachtěním na tradičním tar-vonící
plachetnici, galeas Ihana' začíná v přístavu po klátké, asi 30 minut jízdě
autobuSem' Se seznámime se s krásným
souostrovím a klidem přírody. Během cestyje
možné se zúčastnit na zvedání a spouštění
plachet, pod vedením posádky. Chutný oběd
bude Zajištěn během plavby. Není vlrodné pro
osoby s tělesnýrr-r postižením. oběd z přibJižně
l2:30- l3:00 (v závislosti na povětrnostnich
podmínkách)

75 € / osoba (min. / Max. 45 osob)
Stejná cerra pro děti s doprovodem'

28.7.a29.1.
Prohlídka dvou hutí
I I hod. - 17 hodin
AutobuSový Úlet nám pomůže poznat Železámy oblasti
Noormarkku a Leineperi. Zelezárny v Noormarkku jsou
velký soukromý areál s krásnými parky a stavbami. Běherl



této ku1turního prohlídky' nám prrlvodce pomůže prozkoumat umělecké domy
Villa Mairea, navrhl světově proslulý Alvar Aalto, a A' Ahlstróm oy.je výstavní
prostor. Kulturrrě důleŽité Železné předměty obece Leineperi jejedním z
nejzachovalejších železárenských oblastí ve Finsku. S prrrvodcem si budeme
moci prohlédnout historii v oblasti, jakoŽ i prozkoumat řemeslné a umělecké
butiky, kde lze rovněž nakupovat. Zastavínre na oběd během výletu. Nevhodné
pro osoby s fuzickými problémy.
oběd v l3:30 hod.
89 € / osoba (min. / l\4ax' 40 osob)
Poplatky pro děti 2-1l' kteréjsou v doprovodu dospčlé osoby
68 €, děti do 2let/ zdar'ma, pokud dítě nepotiebujo samostatné sedadlo.

28. 7. a 30. 7.

Město Rauma
l0 hod. - 15:30
Výlet autobusem prohlídka do sousedního městě
Raunra. Vzdálenostje přibližně 50 km.jedna cesta.
Na místě určení, si budeme prohlížet staré město
Rauma" světového dědictví t]NESCo. V roce l99l
Organizace spojených národů pro ýcholrl, vědu a

kulturu UNESCO vybral old Raumajako světové dědictví UNESCo' a zařadila
ji do seznamu zvláště cenných památkových destinací Stará Rauma má
nejrozsáhlejší a nejvíce twalé středověké dřevěné městské části, které nejsou jen
muzeum" ale žiým a fungující částí města. Pěší Výlety S průvodcem vám
umožní prozkoumat okouzlující oblast ajelio mnoho uměleckých a
řemeslnickýclr butiků. Po prohlídce bude následovat volný čas, během kterého
si můžete udělat nákupy a oběd. Není vhodný pro osoby s těIesným postižením'
VoJný čas přibliŽně od 13:00 hod.. oběd není v ceně.
27 € l osoba (min. 40 osob)
stejná cena prc děti s doprovodcnl, a děti mladší než 2roky zdanna, poktld dítě nepotřebuje
samostatrré sedadlo.

28. 7., 29. 7.,30. 7., 31. 7.

Autobusoý qýlet PoR]
1 5. hod. aŽ l6 hod.
Hodinová prohlídka města s pruvodcem
autobusem městem Pori a jeho
parr'rátkanri. Průvodce vám poskýne
komentái k historii a soucasné dobé.
Vhodné i pro osoby s tělesným
postižením' Pokud bude nutné, bude
prohlídka provederra s nízkopodlaŽním autobusem.
l l € / osoba (min. 20 osob / max. 40 osob)



Stcjná cena pro děti s doprcvoden, a dčti mladší než 2/zdaIlna' pokud dítě nepotřebuje
s2mostáttré sedadlo-

29.7-a 3O-7-

Koiwniemen Herran MuuMaa vá Íarma (l\{erikaruia)
l0 hodin až l5hodin
Účel této cesty autobusem je vidět
zvířata v Koir'uniemen Herran MuuMaa
na živé farmě, a podíVat se na život v
Merikaruia. MuuMaa je žijící farma pro
deti. cesta lam bude ln at pribliŽné 45
minut. Na oslaltt letního dne. děti mohou
dokonce podojit krávy pod dohledern
dospělého, nebo ukládat seno do salaše.
Různé drrrhy zvířat se potulují na dvoie

statku: z domácílro chovu prasat k hedvábným činčilám. Na farmě je k dispozici
spousta zábavných aktivit. PŤineste si vlastní oběd nebo si dejte polévku v
kavámě Landepaukku.
€ 25losoba (30-39 osob) (min' 30 osob) Ner'hodné pro osoby s orrlczcnou schopností

pohybu a orientacc.

-' ,....'.:.....4'." ..'ažr.'r. 28.7 ' 131.7.
Sárkjinniemi Advcnture Park (Tampere)
l0. hod. až 20. hod.
Cesta autobusem do Sárkiinniemi Adventure Parku V

Tampere. Výlet do Tampere bude trwat přibližně hodinu až
hodinu a půl' V parku je 34 zábavných atrakcí, a v
závislosti rrajednotlivé atrakce, si můžete vychutnat
divokou jizdu, jemné houpání, nebo iiné zábavné zážitky
okořeněné s lapačerr-r vody. Nové Angry Birds The

Adventure. Park Land okouzlí děti i dospělé' Angry Birds fudeje vhodný pro
celou rodinu. osobníjízdyjsou ve tvaru známých červených ptáků ze liry Ptáci.
Ptáci se odlazí neočekávaným způsobem, který umožňuje jízdu. Velmi vhodné
pro nejmenší čleriy rodiny. Lighthouse nabízí divočejší zážitek tím, že se zvedne
ajste vysoko nad Sárkánniemi. Angry Birds Adventure Cours' postavený
uprostřed parku, tvoři sldce Angry Birds země. Ta zahrnuje tunely' schodiŠtě"
skluzavky a tajné chodby mnoha směrů. Přineste si vlastní oběd nebo se najíte v
jedné z mnoha kaváren a restaurací v okolí.
€ 54/osoba, děti nad 120 cm a dospělí
€ ,l6.50/osoba 

' děti do 120 cm zdarma
(min. 50 osob).
Není r'hodné pro osoby s ornezenou schopností pobybu a orientace.



Finsko, země' kam jste byli pozváni
Geograficky vzato, Finsko se nachází v severní Evropě, a je obklopeno třenri
sousedy, Svédsku' Norsku a Rusku. Estonskoje najihu, na druhé strané
Finského zá1ir'u, jsou odděleny mezinárodní námořní oblastí. Národní symboly
Finska jsou například labutě zpěvné (velký, bílý kásný pták), medvěd (největší
dravec v Evropě), finský kůň (typ koně chovaného ve Finsku), okouna (nejvíce
obyčejný dluh ryb) a lilie z údolí (květina).

Čtyři diametrálně odlišné období výváří ideální příležitost poznat Finsko
jiriak v kaŽdérr-r ročním období. Jaro - březen, duben a květen obdělávání půdy,
květy. Léto - červen, čeruenec a srpen - poskýují slunce a teplo. Slunce svítí
téměř celý den a noc, a to ani ponořením za obzor něco dále na severu. Podzim -
září, říien a listopad - maluje přírodu s fantastickými barvami. Toto zobrazení
barev, a podzimní ]istí, není nic menšího neuvěřitelné krásy la severu. Zima -

prosinec, leden a únor - přináší mráz a hodně sněhu. Na severu, ale i najihu,
pokud to okolnosti umožňují, nebe může bý naplněno velkolepou show světla,
polámi záÍe' Zimaje jen otázkou oblékríLrrí, právo polámích nocí poskyují také
vynikající příleŽitost plo všechny druhy zimních spor1ů.

Finskoje známé jako země s vysokými a progresivními tecbrrologiemi.
Vláda - financuje do sociálního zabezpečení, zdravotní péče a vysoce kvalitní
vzdělávací systém jsou jedny z nejlepŠích na světě. Výuka cizích jazyků se
zaěiná na základní škole, takže jazyky z jiných zemí jsou snadno pochopitelné,
například angličtina.
V poli hudebních, sportovních a designových výrobků se mohou pochlubit
několika finskými jmény. Příkladně' Arctic Circle a Santa Claus, stejně jako
Lapland jsou jistě známá všem.
Hovoříme-li o Finsku, nemůžete v1mechat staré finské tradice, sauna finská,
kterou lidé používají k myí a relaxaci. Je vypočítáno, že exisfuje více než l 

'5milionu saun v zemi. Letní kabiny a téměř všechny rodinné domy mají saunu.
Byových domechjsou také sauny, a to buď v byech nebo společné ty" které
patři do býoých družstev.
Pori

Město Pori bylo založeno v roce l558' umístění Porije na krásném západním
pobřeží Finska. Za předpokladu, že město s velmi známé v oblasti cestovního
ruclru, a vzhledem k velikosti země si zachrÍnilo významné postavení jako
přístavní město. V létě město s dostatkem parků je živé a zajimavé. Několik
akcí, z rozsáhlé L-ultumí nabídky, restaurace, pouliční kavánry, obchody, tfžiště
a tržnice výváří svojí vlastní příjemnou atmosféru.

Město se táhne podél břehu řeky Kokemáenjoki, 700 metrLt dlouhý
Eteláranta a jeho neo - renesanční stavby otevírají krásný výhled do národně
cenné kulturní krajiny. Léto transfotmuje Eteláranta do Živé a atraktivní akce. V
létě také otevírá možnost v),uŽít lávku Taavi dostanete se přímo na perlu Pori:



krásné, dobře využívané oblasti zeleně' Kirjurinluoto. V nabídce populámí
oblasti patří např. plaž, hrací parky, dětský doprar'ní park, zahraďa, informační
centrum a výstavní zahtada.
V létě, je park také obýván zvířaty, jako jsou pávi a alpaky. Region Pori je
známý pro mnoho fascinujícíclr, zejména hudebně kultumích akcí. Nejznámější
je třeba pořádaný Pori Jazz Festival, pořádaný poprvé v roce l966, kterého

zůčastní velké množství lidí na krásném Kirjurinluoto každý rok.

Yyteri,
působivá šest kilometrů dlouhá plaž s písečnými dunami je uÍčitě místo'

které stojí za to viďět a zažít. Beach (l8km od města Pofi) je Známý jako dobré
místo pro koupání a \Ynikající ýletní cíle. Turistické trasy poskýují příležitost
získat a prozkoumat podrobněji tuto oblastje Zde také příležitost pfo golf, jízdu
na koni a surfování.

HlavnÍ instrukce
Přihlašování:
Přihlašovat se je moŽné od 1 . 12.2013 do 30. 4.20l4. Přihlášení je závazné.
Během několika pracovních dnů po přihlášení obdržíte potvrzení přihlášky.
Faktury budou rozeslány 2. 5. 20l4, platby musí bý provedeny do 16' 5.2014.
Přihlášky' které přijdou po termínu 30.4. 20l4, budou platit o 207o více.

Platby ze Zahraniči:
Platby ze zahraničí (ze zemí, které nejsou částí SEPA). Pokud platíte Ze země,
která není částí SEPA, nebo pouŽívátejinou měnu než Euro, prosím použijte
připsání dovětku SHA (sdílený). To znamená, že oba, odesílatel a příjemce musí
zaplatit servisní poplatekjejich vlastním bankám, v souladu s ceníkem bank.

Pori Regional Tourist Agency MAISA
]tápuisto 7, Fl-28100 Pori, Finland
Bankovní spojení: SWIFT/BIC: oKoYFtHH

IBAN: FI 1 5 57 0081201 49245

Vý1ety:
Pori Regional Tourist Agency MAISA vystupuje jako zprostředkovatel
zajiŠťující wýlety a není odpovědná za případné změny, ruŠení' nehody, zranění
atd., které se mohou přihodit během výletu. Učastníkům výletů doporučujeme
cestovní pojištění. Po 30. dubnu, je možné' že budou výlety obsazeny a nebude
možné je objednat. Výlety mohou bý zrrršeny, pokud se nepřihlásí dostatečné
mnoŽství účastníků. Výlety jsou komentovány pouze v anglickém jazyce.

Ceny:
Ceny jsou uvedeny za osobu ye vlastním karavanu, autě nebo stanu:



Přih1ašovací poplatek
Dospělí camp Rally _ 140''€
DiÍě 12 1'1 let camp Rally 70'-€
Dítě do 12 let Zdarma
Poplatek zahrnuje: ubytování, služby údrŽby, denní program

Camping pass
osoba starší l2 let ubýovaná mimo camp _ 50'-€
Ditě do 12 let Zdama
Poplatek zahrnuje: přístup do campu rally a denní program

Poplatek za elektřinu
Připojení v campu rally 40'-€

Original Sokos Hotel Vaakuna
Pokoj pro jednu osobu _ l05'-€/den
Pokoj pro dvě osoby _ 130'-€/den
V ceněje zahmuta snídaně'



SF-Caravan
Viipurntie 58 ]3210 Hámeen nna
tel. +358 (0)3 61s 311
sf -caravan@karavaanar t.f i

Pori Regional Tourist Agency MAISA
ltápu sto 7, 2B100 Pori
tel +358 (0)2 621 7900
info@ma sa f

ro'"sg PORI


