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Víteite na 90. mezinárodní rallye FICC ve Španělsku

Táborníci z celého světa budou mít příleŽitost Vrátit se do Španělska v roce

20ZL a objevovat jeho mnoho pokladů, přírodních i kulturních, díky 90. F.l.c.c.
Rally pořádánou Federación Espaňola de Clubes Campistas (F'E.c.C')v kempu
Santa Tecla poblíž A Guarda (Pontevedra - Galicie) ve dnech 3. až 12. září.
Guarda je město na jihozápadě Galicie, přístupné po silnici zTuy Po-552 a z

Bayony a trajektem z Caminhy.
Je to 50 km od Viga a 120 km od Santiaga de Compostela. organizátoři rally

připravujívelmi bohatý program ve vynikajícím a krásném kempu Santa Tecla, kde si táborníci všech

věkových skupin mohou užít mnoho různých aktivit, které jsou pořádány, aletaké několik
nezapomenutelných výletů do okolí.
Rád bych vyjádřil své upřímné poděkováníorganizátorům.
Federación Espaňola de Clubes Campistas sponzorům, kteří podporujítuto F.l.C.C. Rally

a všem těm mnoha dobrovolníkům, kteřípro nás připravujívelmi příjemnou Rally. V těchto velmi zvláštních
dobách, které prožíváme, si získaly popularitu aktivity pod širým nebem, jako je kempování.

Jménem F.l.c.c.
Srdečně vás na této Rally vítám a já osobně věřím, že si všichni nadšenci kempování, karavanů odnesou z

tohoto krásného místa skvělé vzpomínky. Přeji vám všem přátelský a bezpečný pobyt ve španělsku!.
Důležité je chovánítáborníků, respekt, který majík sobě navzájem jako k různým kulturám, které zastupují,

a k přirozenému světu odpovědným způsobem
Zdravím

Vážení hosté 90. FlCC Rally:

FEDERAclÓN ESPAŇoLA DE cLUBEs cAMPlsTAS vám srdečně přivítá 90. ročník FlCC
Rally, který se uskutečníve Španělsku v Haliči ve městě A Guarda v kempu Santa Tecla.

Jsem sijist, že budete mít příjemný pobyt a že si užijete nezapomenutelné dny, kdy

budete mít příležitost setkat se se starými přáteli a setkat se s novými'
FECC tedy kromě gastronomické nabídky v Galicii, která je vždy a především,
připravila pečlivý program s turistickými aktivitami, jako jsou exkurze, sportovnía
kulturníakce.

Jménem FEDERAC|ÓN ESPAŇoLA DE cLUBEs cAMP|STAS vás zvu k účasti na této 90' rally F|CC a přejivám
veselý pobyt.

José l4cetrts c:em€íle
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Zdravím oslava 90. Flcc Rally 2021- v Radě A Guarda je vynikajícízprávou pro
město i pro celou provincii Pontevedra zrŮzných důvodů. Volba F|CC ukazuje sílu
a kvalitu služeb azařízení, které táborníci na tomto územímají. Rias Bajas (část
pobřežníoblasti Galicie)jsou rájem pro krásu jeho pobřeží, jeho vnitrozemí, jeho
ostrovů a lidí, kteří kempují, se do provincie zamilují, jakmile ji objeví. Lidé, kteří
přijdou na mezinárodnírally V roce 2021', si budou moci udělat představu o tomto

Vítejte na 90. FlCC Rally 2021
Je mi ctí, že vás mohu oslovit u příležítosti 90. mezinárodního shromáždění FICC.

Je to velký milník pro oddělenícestovního ruchu
města A Guarda, že Rally se koná v našem městě, a je nám potěšením spolupracovat na

této jedinečné události. Jsem si jist, že vaše volba organizace Rally není náhodná
To je mimo jiné ovlivněno skutečností, že máme kemp v jednom z nejkrásnějších
přírodních prostředív Galician, přímo u ústí řeky Miňo.

územíjednoduchým pohledem z hory Santa Tecla mezi miléniové zdi galicijského neolitického opevněného
sídla. Během svého pobytu ochutnáte vynikající produkty moře, pevniny a jejích vinic. Krajina, gastronomie,
kultura, dědictví, rybářské vesnice a dvě z cest Camino de Santiago (Cesta svatého Jakuba). Chceme ukázat
světu naše Rías Bajas a tato mezinárodníFICC Rally bude skvělou přehlídkou k promítnutítéto jedinečné

země. Vítejte!

Ántonio Lomba Baz
Aiěke &A6ueda

Prostor, který patří do sítě Natura 2000 a to je kvůli svému ornitologickému bohatství klasifikováno jako

zvláštní ochranné pásmo ptáků.

Chválíme se, že jsme příjemným městem, a chceme, abyste se cítilijako doma.
Zde najdete přírodu, kulturu a dědictví.
Jedínečným příkladem našípřírody je samotné ústířeky Miňo, kde se nacházíkemp,
v mokřadu s velkým environmentálním bohatstvím.
Po proudu si můžete užítpláž u řeky o Muíňo integrovanou v borovém lese a stezku, která vede podél
pobřežíAtlantiku k rybářskému přístavu a malé námořnízátoce, kde si můžete užít procházky.

Předběžný program:
2.9.202L

. Přijetí vedoucích delegací
3.9.202L

4.9.202L

. ].0:00 Přijímání účastníků

. t7:o0 Schůze delegátů

. PřÚezd účastníků

. 13:00 ochutnávka nabízená organizací

. 2t:OO Hudba ve stanu

. 10:00 Přehlídka města A Guarda

. 13:00 ofíciální zahajovací ceremoniál Ve stanu

. Možnost stravovánív areálu Rally

. 21,:OO Hudba ve stanu

5.9.202L



Výlet č. 2
Vigo a ostrovy cíes
Datum: 7.9.202L
Výlet z La Guardie, kde si můžete užít jednodennívýlet do města Vígo, ve kterém objevíte kouzla města s

prohlídkou Casco Vello (stará čtvrť) s průvodcem.
odpoledne výlet lodí na ostrovy Cíes.
Výlet se španělsko-anglickým tlumočníkem, možnost dalších jazyků.

oběd v restauraci.
Výlet č. 3
Santiago de Compotela
Datum: 8.9.2021,
V roce 2021' se slaví svatý rok Compostela.
Procházíme se prohlídkou historického centra města, které bylo V roce 1985 prohlášeno za světové dědictví
UNEsco, prohlídkou hlavních ulic a náměstístaré oblasti hlavního města Haliče, jeho katedrály.
Výlet se španělsko-anglickým tlumočníkem, možnost dalších jazyků.

oběd v restauraci.

Výlet č. a
Ribeira Sacra a Sil Canyons
Datum: 09/09/2021,
Výlet do Ribeira Sacra nádhernou krajinou a jízda katamaránem kaňony řeky Rio Sil'
Navštívíme některé z klášterů, jeho slavné vinice téměř svisle a neuvěřitelné vyhlídky iéto oblasti.
oblast kandidátů na návštěvy stránek světového dědictví, se španělsko-anglickým tlumočníkem, možnost
dalších jazyků.

oběd v restauraci.

Předpisy během rally
Rally se bude řídit v souladu se stanovami a jednacím řádem FlCC, které jsou obsaženy v příručce FlCC
lnternational Rallies organization Manuál: a pokud tak neučiní, musíse řídit předpisy FECC (pořádající
federace).
Pokud musela být rally z důvodu vyšší moci nebo jíných okolnostímimo kontrolu organizátora pozastavena,
nebude provedena žádná kompenzace. .

Místo Rally se otevře 3' září 2021'v 10:00 hodin a uzavře se ve 12:00 t2. září 2o2I.
2.září může mít přístup pouze vedoucíkaždé delegace.

GPS Camping Santa Tecla
N 41e 53' 55.42" - t / 8e 50'49.01"

N 41.89874L - W8.846978
Rezervačníformuláře (přihlášky) budou zpracovány pouze prostřednictvím klubů nebo federací.
Rada a čestníčlenové FlCC Účastnícíse svým vlastním kempingovým vozídlem zaplatínáklady na připojení
elektřiny.

Přístup do kempu může být před a po Rally za cenu 1-8 EUR / den.
Spojte se s webem kempu: reception@campingsantatecla.es
Byly uspořádány dvě exkurze na Mount Santa Tecla a A Guarda a dvě exkurze po březích řeky Miňo.
Jsou zdarma; účastníci musí být při příjezdu registrováni, dokud nebude dosaženo plné kapacity, na recepci
Rally.



6.9.202L
. Výlet do La Toja, muzeum mušlía vesnice Combarro
. Výlet do Santa Tecly, neolitického opevněného sídla a A Guarda
. Možnost stravování v areálu Rally
. Vystoupenínabízené kluby a federacemi
. 21:00 vystoupeníve stanu

7.9.202L
. Výlet na ostrovy Vigo a Cíes
. Pěšíturistika podél ústí řeky Miňo
. Možnost stravovánív areálu Rally
. Vystoupenínabízené kluby a federacemi
. 21-:oo vystoupení Ve stanu

8.9.202L
.Výlet do Santiaga de Compostela
. Exkurze do Santa Tecly, neolitického opevněného sídla a A Guarda
. Možnost stravování v areálu Rally
. ochutnávky
. 21:00 VystoupeníVe stanu

9.9.202L
. Výlet do Ribeira Sacra a Sil Canyons
. Pěšíturistika podél ústí řeky Miňo
. 9:00 Valné shromáždění FlCC
. Možnost stravovánív areálu Rally
. 21-:00 Vystoupení ve stanu

LO.9.ZO2I
. Výlet delegátů
. Možnost stravovánív areálu Rally
. 2I:00 Mezinárodní noc

LL.9.202L
. L2:o0 Závěrečný ceremoniá l

. 2].:00 Vystoupeníve stanu
L2.9.202I

. 1'2:00 Uzavření rally

Kontakt:
Pokud potřebujete kontaktovat organizaci, můžete nám poslat e-mail na následujícíadresu:
info@rallvficc202L.com Y &

í^W
Výlet č. 1 ffi
La Toja, Combarro a Mussel Route
Datum: 6.9.2021,
Užijte si velmi zvláštníden v nádherném Rias Baixas, navštivte města o Grove, ostrov La Toja, plavbu lodí
po farmě mušlís ochutnávkou a Combarro proslulé,,Horreos" u moře.
Výlety se španělsko-anglickým tlumočníkem, možnost dalších jazyků.


