
 



 

 

Vážení Karavanisté z celé Evropy, vítejte ve Francii!  
 

51. Rally se pořádá klub Campeurs d'Alsace Lorraine Franche-Comté - jehož prezident jsem. 

Zvlášť důležité pro náš klub bude skutečnost, že akce se neuskuteční Alsasku, kde jsme již měli 

tu čest Vás přivítat  na čtyřech úspěšných příležitostech. Tentokrát jsme zvolili srdce Francie - 

Loire Valley se zámky a slavnými vinicemi. Město Marcon v Sarthe v regionu bude řada 

našich výletů: budeme bydlet ve  krásném 3-hvězdičkovém Campu u Va-Rennes Lake. 

Atraktivní program bude jak kulturní, tak s výlety v této oblasti mnohostranný. Těšíme se na 

slavnostní setkání ve velkém stanu. 

 

Těšíme se na vás všechny 

Jean-Marc Dudt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vážení táborníci z celé Evropy. 

Vítejte v kempu "Le Lac des Varennes! 

Je to velká čest pro nás přivítat Vás na  51. Evropa rally v srdci údolí Loiry! 

Kemp má rozlohu přes devět akrů parku ohraničených Plch a jezera Varennes. Toto krásné 
jezero o rozloze 50 ha je považováno za rybářský ráj v Evropě pro jeho  velikosti ryb! Pro 
potěšení turistů je zde mnoho turistických stezek, které křižují zelenou krajinu s mnoha 

atrakcemi. 

Zveme vás k objevování údolí řeky Loiry a mnoha pokladů: kopce pokryté vinicemi, troglodyt 
domy skryté ve vápenci, nádherné hrady všech velikostí a kostely v fresky, zvonice, atd.. jsme 
si jisti, že najdete  potěší na každém kroku naší cesty. 

Celý tým "Lac des Varennes" je vám k službám, aby váš pobyt probíhal v nejlepších 

podmínkách. 

Na místě je vše  pro vaše pohodlí: velký stan, recepce, obchod s potravinami, pekárna, bar a 

restaurace, wifi, hřiště, turistické informace a širokou nabídkou ubytování: v  karavanech, 

bungalovech ... 

Vítáme Vás na našem kempu za cenu € 11.00 

Elektřina v ceně, pro 2 osoby 

 

 

 



 

Program: 

Čtvrtek  24. 5.2012 
18:30   hala otevřena na večeři 

20:00   hudební zábava 

 

Pátek  25. 5. 2012 
 19.00   hala otevřena na večeři 

 20.00   hudba, tanec, zábava 

 

Sobota 26. 5. 2012 
Během odpoledne: průvod v tradičních krojích v ulici Marcon + Music (Harmonie de Marcon 

18.30  slavnostní otevření Rally Evropy a uvítací řeč 

19.00  hala otevřena na večeři 

20.00  kabaret a hudba 

 

Neděle 27. 5. 2012 
od 19   hala otevřena na večeři 

od 20   hudební zábava 
 

Pondělí, 28. 5. 2012 
9.00  zasedání Evropského výboru 

12.00  oficiální ukončení Rally 51. Evropy. 

  předání vlajky dalšímu pořadateli 

  Rozloučení  - Rally hymna 

Úterý 29. 5. 2012 
Odjezd posledních účastníků  do 12. 00 hodin  
 

Večerní programy se  mohou  měnit. 

 Restaurace: Každý večer od 19:00 (za cca € 10,00) 

 Bar: Každý večer u stanu od 19:00 

V blízkosti recepce během dne (nápoje a zmrzlina) 

 Potraviny: Spotřební zboží + víno místního regionu + regionální obchod s dárkovým 

zbožím 

Čerstvý chléb a pečivo každé ráno na objednávku 

 Otevřeno od 09:00 do 12:30 a od 16:00 do 19:00 

- Turistické informace 

- Půjčovna kol a kánoí 

Výlety:  

Výlet 1 

Den v Blois platí de Chambord 

Termín: čtvrtek 24. - pátek 25. května Cena: 69, - € 
 

8.30 hodin: Odjezd zájezdovým autobusem na  cestu z Macon 

do Blois 

Prohlídka zámku Blois Rayal. Tento hrad a jeho bohatou 

minulost předkládá souhrn Hradů a zámků na Loiře. Bohatě 

zařízené a zdobené královské apartmá Vás dopraví zpět na 

každodenní život Soudního dvora dobách renesance. 



12.30: Oběd v restauraci v Maslives. 

Nápoje nejsou v ceně 

 14.30: prohlídka s výkladem návštěva zámku Chambord 

Mistrovské dílo francouzské renesance, Château de Chambord, vykazuje všechny excesy a 

ambice krále Francise I. Dvojité  šroubovité schodiště je originální kus architektury a 

vyvolává mnoho otázek zda byl tvůrcem Leonardo da Vinci? 

16.30: ochutnávka sušenek de Chambord Shuffleboard Solognot a víno z údolí Loiry. 

Na hlavním náměstí města, pěkný obchod s regionálními výrobky. Obchod vás zve na 

nejpříjemnější přestávku. 

19:45: Příjezd do Marcon 

 

Výlet 2 

Město legendy Le Mans  

Termín: pátek 25. - neděle 27.květen Cena: € 38.00 

 8:30: Odjezd autobusem od Marconi na Le Mans. 

Prohlídka okruhu 24 hodin Le Mans a muzea 

24 hodin - Circuit de 

la Sarthe. Prožítí 

legendy "24 hodin Le 

Mans" v kompletně zrekonstruovaném prostoru. 4000m ² 

věnovaných slavným závodním autům, sbírka 110 vozů. 

13:00: Oběd v Le Mans (není součástí dodávky) 

14:30: prohlídka sousedství Plantagenet 

Pozoruhodný architektonický komplex se nachází v centru 

města. Katedrála s ohromující kaplí kde jsou 

vyobrazeni hudebníci andělé a vitráže nanebevzetí, jeden z 

nejstarších v Evropě. 

V okolí Plantagenet o rozloze přes dvacet hektarů, staré hrázděné domy, měšťanské domy z 

doby renesance  a dlážděné ulice jsou plné kouzla. Je to potěšení pro návštěvníky a přitahuje 

mnoho filmových tvůrců. Bylo zde natočeno několik velkých francouzských a amerických 

filmů. 

17:30: Příjezd do Marcon 

 

 Výlet 3 

Půldenní: V zemi umění a historii 

V Perche SARTHOIS 

čtvrtek 24. - pátek 25. - neděle 27.května, Cena: 25,00 € 

 

8:30 hodin: Odjezd autobusem ze Marcon do La Ferté-Bernard 

Prohlídka města La Ferté-Bernard Výlet do 16. století ... La Ferté-

Bernard, bývalé opevněné město Haut-Maine, má pozoruhodně 

zachovalé historické centrum města. Městečko omýváno vodami dvou 

řek, a Hupsne Meme, známé jako "Benátky Západu". Notre Dame des 

Marais 

19. století). 

12:00: zpáteční cesta z La Ferté-Bernard Marcon. 

13:15: Příjezd do Marcon 

 

http://campeurs-alsace-franche-comte-lorraine.fr/8.html 

http://campeurs-alsace-franche-comte-lorraine.fr/8.html


Karavanisté z Alsaska, Franche-Comté a Lorraine 

se spojili s francouzskou federací Kempů a  karavanů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizátoři 51. Rally Club Europe - www.campeurs-alsace-franche-comtelorraine 
 
 

Naše sdružení bylo založeno v roce 1950.  

Vzhledem k vývoji campingu a outdoorových  aktivit, ale i šikovným řízením našich 

zakladatelů  má  náš klub v současné době 900 členů a dosud uspořádal čtyři "Europe Rally" 

v roce 1981Colmar  836 karavanů v roce 1987 v Haguenau  1016 karavanů v roce 2000  874 

ještě v Haguenau 874 karavanů a Dessenheim v roce 2007  480 karavanů. 

Pro rok 2012 náš klub navrhl, aby Evropský výbor  pořádal tuto akce v údolí řeky Loiry, 

Marcon, ve spolupráci s kempem "Lac des Varennes." 

Tato významná událost představuje značné investice do vybavení i personálu. 

Jsme přesvědčeni, že náš zkušený tým úspěšně splní své poslání. Chceme, aby se na Vám, 

"táborníkům a turistům" z celé Evropy, u nás líbilo, a to jak z hlediska 

místa tak na úrovni hygieny a kvalitní zábavy, kterou vám nabídneme během  pobytu 

v Marcon.  

Naším cílem je, připravit Vám  nádherné vzpomínky na pobyt v tomto malebném kraji, a pocit, 

že se budete chtít vrátit. 

 

Karavanisté 

 

 

 

http://www.campeurs-alsace-franche-comtelorraine/

