79. F.I.C.C RALLY
SLAVA – POLSKO
6. 8.

- 14. 8. 2013

8. 6. 2013 úterý
12.00 hod.

otevřené prostoru rally
příjezd účastníků rally

7. 8. 2013 středa
10.00 hod.
17.00 hod.
20.30 hod.

fakultativní výlety
slavnostní zahájení rally
hudební program

8. 8. 2013 čtvrtek
10.00 hod.
12.00 hod.
20.30 hod.

fakultativní výlety
program pro děti
hudební program

9. 8. 2013 pátek
fakultativní výlety
sportovní soutěže
program pro děti
20.30 hod.
hudební program
10. 8. 2013 sobota
9.00 hod.
kongres F.I.C.C.
10.00 hod.
fakultativní výlety
12.00 hod.
sportovní soutěže
program pro děti
20.30 hod.
hudební program
10.00 hod.
12.00 hod.

11. 8. 2013 neděle
10.00 hod.
10.00 hod.
12.00 hod.
20.30 hod.

Ekumenická mše
fakultativní výlety
výlet pro delegáty kongresu
sportovní soutěže
program pro děti
mezinárodní večer

12. 8. 2013 pondělí
10.00 hod.
12.00 hod.
20.30 hod.

fakultativní výlety
sportovní soutěže
program pro děti
hudební program

13. 8. 2013 úterý
10.00 hod.
14.00 hod.
20.30 hod.

fakultativní výlety
Slavnostní zakončení Rallye
Disco

14. 8. 2013 středa
12.00 hod.
12.00 hod.

Odjezdy účastníků
Uzavření Rally prostoru

Výlety:
Č. 1 – Plavba po Slavském jezeře
Datum: 7. 8,

8. 8,

9. 8,

10. 8, 11. 8,

12. 8,

13. 8. 2013

Cena: 15,-€
Program: 2-hodinová plavba na výletní lodi na Slavském jezeře, odjezd přístaviště u kempu
(začátek plavby - 10:00 hod.)
Slavské jezero je největší jezero v Lubuskie oblasti. Je obklopeno krásnými lesy - hlavně
borovými, ty ovlivňují mikroklima regionu.

Č. 2 - Návštěva Głogova
Datum: 7. 8,

8. 8,

9. 8,

10. 8, 11. 8,

12. 8,

13. 8. 2013

Cena: 30,-€
odjezd v 10. 00 hod. autobusem návštěva města s průvodcem, jídlo
Glogów je město s tisíciletou dlouhou historií. Člověk by měl navštívit Staré Město, v
současnosti již po rekonstrukci, protože nabízí jedinečnou atmosféru. Dříve zřícenina hradu,
který byl přestavěn, Corpus Christi barokní kostel a radnice jsou chloubou obyvatel města.
Všechny budovy jsou obklopeny barevnými domy.

Č. 3.- Návštěva -Zielona Góra a Heritage Park ve městě Ocala
Datum: 7. 8,

8. 8,

9. 8,

10. 8, 11. 8,

12. 8,

13. 8. 2013

Cena: 49,-€
odjezd v 10 hodin, autobus, návštěva města a parku s průvodcem, jídlem.
Město leží na historické cestě Vratislav – Štětín. Na Starém náměstí se nachází radnice,
původně gotická, dnešní podoba po přístavbě v 17. a 19. stol. Doporučujeme navštívit taky
gotický kostel sv. Jadvigy, obnovený v klasicistním slohu s barokními varhany, renesančními
a barokními náhrobky. Bývalá evangelická modlitebna z 18. stol. se zděnou věží plní dnes
funkci kostela Matky Boží Čenstochovské. V září se koná svátek vinobraní. V blízké Ochli za
podívanou stojí skanzen s objekty lidové architektury.

Č. 4.
Datum: 7. 8,

8. 8,

9. 8,

10. 8, 11. 8,

12. 8,

13. 8. 2013

Cena: 45,-€
odjezd v 10 hodin, autobus, návštěvu opevnění s průvodcem, jídlem.
Miedzyrzecki Opevnění je jedním z nejzajímavějších a největší ex-vojenských objektu v
Evropě. Působivý systém německých opevnění, postavený v 30 letech XX století na
německo-polské hranici, která představuje prvek tzv. Ostwall - na východních valech, se
nachází mezi řekami Odry a Warta. Délka Ostwall je asi 100 km. Program zahrnuje pěší
procházku podél nad a podzemí didaktické cesty, vedoucí do podzemní úzké stanice, a to
železniční. Navštívíte další objekty, skryté pod zemí. Další zajímavostí je jízda na jediné
podzemní dráze v Polsku.

Cena: 79. F. I. C. C.
Dospělí: 120,- € ubytovaní jinde ( bungalov apod.) 75,- €
Děti 12 – 17 let 65,-€
45,- €
Děti do 12 let zdarma
Ceny chatiček ( bungalovů)
Ceny
bungalov/
pokoj

pobyt

nocí

Dřevěný bungalov pro 4 osoby

6. - 13. 8. 2013

7

145,-€

(2 pokoje + WC + umyvadlo

7. - 13. 8. 2013

6

130,-€

Bungalov pro 4 osoby
(2 pokoje + koupelna + lednice)

6. - 13. 8. 2013

7

395,-€

(2 pokoje + koupelna + lednice)

7. - 13. 8. 2013

6

345,-€

Dvoulůžkový pokoj s koupelnou + 6. - 13. 8. 2013
TV
7. - 13. 8. 2013

7

190,-€

6

165,-€

typ

Chatičky ( bungalov) je možné objednávat od 1. 3. 2013
Informace o platbách:
Všichni účastníci musí mít CCI karu
20% příplatek pokud Vaše rezervaci obdržíme po 10. 5. 2013
Přihláška a platba přes klub!!
Výlety a datum se mohou změnit a můžou být zrušeny v případě, že jsou nedostatečné počty
účastníků.
zrušení a náhrady:
Storno ze strany účastníka: F.I.C.C. neprovozuje vrácení politiky Rally poplatků ve vztahu k
zrušení účastníkem. Doporučujeme všem účastníkům mít odpovídající cestovní pojištění na
pokrytí storna.

