DOBŘE VĚDĚT - ČERVENEC 2021
SPECIÁLNÍ EDICE č. 2
90. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY
od 03. do 12. ZÁŘÍ 2021 v
GUARDA-Galicie / ŠPANĚLSKO

Organizátoři (Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC)) nás informují, že rezervační
formuláře pro účast na výše uvedené rallye jsou stále přijímány a že přípravy na účast na
této speciální akci v krásném regionu Galicie na severozápadě Španělska, s mnoha
zajímavými cíli a velmi speciální gastronomií postupují dobře. Obyvatelé A Guardy se těší na
přivítání táborníků z celého světa. V zájmu usnadnění organizace akce vás žádáme, abyste
co nejdříve odeslali registrační formuláře.

Uzávěrka pro registraci je 20. srpna 2021
Organizátoři laskavě žádají, aby všichni účastníci zkontrolovali zdravotní omezení
při příjezdu do Španělska.
Welcome to A Guarda - Welcome to Galicia
Další informace a rezervační formulář http://www.rallyficc2021.com
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Ponte de Lima vás vítá zpět!
Životní zkušenosti v nejstarším městě Portugalska

Po nezapomenutelných a nádherných zážitcích během Rally FICC v roce 2016 vás Ponte de Lima zve
znovu strávit několik dní před nebo po Rally FICC v A Guarda ve Španělsku v tomto zajímavém a
pohostinném městě, které se nachází jen 56 kilometrů od místa konání rally .
K dispozici je bezplatné parkoviště poblíž centra města.

Umístěte logo FICC Rally 2021 na čelní sklo vašeho karavanu nebo na okno vašeho
karavanu a užívejte si pobyt!
https://www.visitepontedelima.pt/en/news/life-experiences-in-the-oldest-town-of-portugal/
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K dispozici je bezplatné parkoviště poblíž centra města

Kemp Santa Tecla (místo konání rally)
Souřadnice: N41 ° 53'55,42 W8 ° 50'49,01

Tento krásný kemp v A Guarda / Galicii byl kompletně zrekonstruován a modernizován v roce 2017.
Má 500 travnatých hřišť s elektřinou, 8 bungalovů, 4 mobilní domy, 4 pokoje pro hosty. K vybavení a
službám patří: restaurace a bar, jídelna, terasa, sportovní hřiště, bazén, herna, hřiště, supermarket,
dva sanitární bloky (toalety, sprchy), pračky prádla, prostory se skládkami pro vyprazdňování
chemických toalet, telefon , internet a wifi.
Vzdálenost od Santa Tecly autem:

Madrid 620 km, Lisabon 423 km, Amsterdam 2130 km, Paříž 1628 km, Řím 2400 km, Vídeň 2850 km,
Londýn 2 020 km, Berlín 2 660 km, Brusel 1 980 km.
Nejbližší letiště u A Guarda jsou Vigo (Španělsko) 65, km Porto (P) 125 km a Santiago (Španělsko) 110 km.

Nejbližší železniční spojení: Vigo (stanice) 55 km, Porto (stanice) 120 km a Santiago (stanice) 125 km
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Přístup do kempu po silnici: Z Tuy do A Guardy na PO 550. Po 54 km zahněte doleva na semaforech
vedle kostela San Roque směrem k řece Mino. Kemp je o 800 metrů dále a je
značeno.
Z města Caminha (Portugalsko) vede do města trajekt.
Plánované výlety: Monte Santa Tecla a A Guarda (prohlídka oblasti) - Cies Island
Compostela - El Grove, La Toja, Cambados a Ribera Sacra.

- Santiago de

Sekretariát FICC
rue Belliard 20, bte 15
B-1040 Brusel / Belgie Tel:
00,32 2 513,87 82 Fax: 00,32
2 513 87 83 E-mail:
info@ficc.org
Webová stránka : www.ficc.org
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