
 

 



 

 

 

FLORIADE/NTKC100 RALLY 

v NIZOZEMÍ 
 

Buďte vítáni  v Holandsku! 
 

Od 15 do 22 června 2012 bude velmi zvláštní 

mezinárodní rally v Nizozemí, v blízkosti města Venlo. Dva kluby, 

Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC) a Rally Club 

Nederland (RCN), spolupracující v STIRN (Stichting Nederland 

mezinárodní Rally) organizují tutorally v roce 2012 pro tři 

konkrétní důvody: 
 

1. NTKC 100 let. 

V roce 2012 NTKC oslaví 100 let od založení. Tento klub je 

jedním ze zakládajících klubů FICC a využívá této příležitosti 

k oslavě  svého stého výročí  táboření v Evropě a ve světě. 
2. Výstava Zahradnické Floriade World. 

Od 5 duben-7. 10. 2012 Výstava se bude konat v Venlo, 

nedaleko hranic s Německem a Belgií. Tato událost se děje 

každých 10 let a je fantastické jí navštívit. Součástí expozice 

jsou květiny, stromy, rostliny, zelenina a ovoce. Témata v 

tomto roce jsou: odpočinek a léčení, zelené energie, 

vzdělávání 

a inovace, a samozřejmě životní prostředí. 
V současné době jsou přihlášeny vystavovatelé až z 29 zemí z 

celého světě. Očekává se 2 až 3 milionů návštěvníků. 

 Info: www.floriade.nl 

 
 

3. Rally F.I.C.C. v Kanadě. 
V roce 2012 se FICC Rally  uskuteční v Kanadě.  
Máme v úmyslu nabídnout možnost zúčastnit se  

http://www.floriade.nl/


mezinárodní rally, pro táborníky, kteří nebudou schopni 
cestovat do Kanady. Díky tomu bude možné, potkat  své 
přátele v Evropě. Proto bude tato rally pod  patronátem 
FICC. 
 
Kemp "De Schatberg" www.schatberg.nl 

 

Rally se bude konat od 15 do 22. června 2012 ve 4 

hvězdičkovém  kempu "De Schatberg" v obci Sevenum, v  

blízkosti Venlo a Floriane areálu asi 10 km.  

Areál se nachází v krásném prostředí poblíž zajímavých měst, 

jako jsou: 

 

Dusseldorf: 57 km  

Maastricht: 78 km  

 Bruselu: 170 km 

Aachen: 89 km  

Eindhoven: 56 km  

Liege: 104 km 

Štrasburk: 423 km  

Rotterdam: 175 km 

Lucemburk: 232 km 
 

Kemp nabízí vše, co si táborník může přát: restaurace, 

bazény (i pod širým nebem a vnitřní), obrovská hra 

rájem pro děti, bowling, supermarket atd. atd. 

Jsme velmi rádi, že  v úzké spolupráci s kempu - může 

nabídnout pěkný rekreační program, zajímavé výlety 

a jako absolutní zvláštnost, na celý  den vstupenku (€ 

29,00 ) pro každého účastníka rally. 

 
 
 

http://www.schatberg.nl/


 Vítejte na našich mezinárodních 

FLORIADE/NTKC100 Rally v Holandsku v 

roce 2012. 
 
Váš Organizační výbor: 
Tjabel Nieuwenhuizen, Kees dlahy, leden Torenvlied, Diny de Jong. 
 

PROGRAM: 

Pátek 15.června 

Od 24:00    Příjezd a ubytování účastníků 

20:00  setkání 

 

Sobota 16. června 
17:00  Přehlídka národů (v tradičních krojích) 

18:00   Zahájení slavnostní (welcome drink pro všechny) 

19:00  Otevření - stravování 

Následuje tanec s živou hudbou. 

 

Neděli 17. června 
10:00   Ekumenická bohoslužba 

11:00   Ranní koncert. 

V neděli večer možnost účastnit se večeře formou bufetu (na přání) 
 

Pondělí 18. června 
Výlety / Návštěva Floriade 

Ve večerních hodinách Večerní přátelský bowling(Registrace na místě) 

 

Úterý 19. června 

Výlety / Návštěva Floriade 
19:00  Preuvenement mezinárodní  Rally účastníků (občerstvení a 

nápoje světa), platí se žetony. 

 

Středa 20.červena 

Výlety / Návštěva Floriade 
20:00   NTKC 100 let - Mezinárodní večer 

20:00   Velký táborák na pláži. 

 



Čtvrtek 21.června 
Výlety / Návštěva Floriade 
18:00   víno Limburg (nabízí Schatberg) 

19:00   Konec sezóny chřest s chřestem s jídlem 

20:00   Závěrečný večer s živou hudbou 
 

Pátek 22.června 
9:00   snídaně formou švédských stolů 

10:00   Ukončení Rally a rozloučení. 

12:00   Odjezd účastníků 

 

Informace o poplatcích:  

Registrační poplatek činí € 260, - za tým (2 osoby) 

a € 190 (jedna osoba). 

Další osoba v týmu: € 75  
Děti  4 -12 let: € 40, -  

V rally poplatku je zahrnuto: 

• 7 nocí, včetně elektřiny, daně a všech turistických zařízení 

kempování 

• Pamětní vlajky, odznak  účastníka,  

 Za osobu1 (jeden ) den  vstupní kartu Floriade, 

• welcome drink, zahajovací večeři (formou bufetu) a večer s 

tance (sobota) 

• dopoledne koncert (neděle) 

• táborák s překvapením (středa) 

• aperitiv, večeře a taneční chřest (čtvrtek) 

• Rozloučení se snídaní (pátek) 

 

Je možné podílet se na víkendu (pátek 16/6- 18 / 6) a následující ceny: 

€ 125, - za tým (2 b.) nebo € 90, - (1 b.). 
Další osoba v týmu: € 40, -, děti 4-12 roků € 25, -. 

V neděli je možné - pokud není včas objednáno - účastnit se v kempu 

v bufetu za € 21, - PP pro děti bude speciální slevou. 

Příjezd dříve nebo pozdější odjezd: 
Můžete přijet o tři dny dříve nebo zůstat tři dny déle Rally € 12, - za 

noc, elektrické energie a daně. 

Tato sazba je platná pro 3 noci před a po 3 nocí po rally  platí  se  na 

recepci kempu. 



Možnost  pronájmu mobilních domů na místě. 
www.schatberg.nl 
 

VÝLETY: 
1. Den v Sittard (Holandsko) 
a Hasselt (Belgie) € 36.00  

 

09.00 Odjezd "Schatberg" na Sittard. 

10.00 Příjezd do Sittard, v "Chocolade Rousseau. 

Úvod a 

video o výrobě čokolády, ukázka 

ručního procesu výroby, Výroba čokolády , vzhled a chuť 

 

12,00 "Koffi etafel" (typický holandský oběd) v 

přátelských zařízení v Sittard. 
13.30 odjezd do Hasselt. 14.30 
Návštěva Muzea lihovaru brandy gin. 

Lihovar - v centru města vám ukáže historii 

Belgický gin, ze semen pšenice až na aperitiv. 

Postupujete podle pokynů v lihovaru zařízení 

devatenáctého století. 

Odjezd v 16.30 Sevenum. 

17.30 Příjezd na "Schatberg." 

 

2. Den v Düsseldorfu (Německo) 36,00 € 
 

09.00 Odjezd "Schatberg" do Německa 

 

10.15 Příjezd do Düsseldorfu. Průvodce vás očekává. 

Provází vás během prohlídky města. Zastavíme u  TV 

věže, 172 metrů vysoké. Ve  městě se vám bude líbit, 

až vám vezme dech. 

12.30 volný čas v centru města. Oběd není součástí programu. 

14.00 Výlet lodí na Rýně. Uvidíte město a jeho 

asi úplně jiné perspektivy. Bude řečeno, 

roli řeky ve vývoji města. Pro 

kolem uvidíte pozoruhodné věci. 

http://www.schatberg.nl/


15,00 Jedna hodina volného času v centru města 

Odjezd v 16.00 Sevenum 

17.30 Příjezd na "Schatberg" 

 

3. Den v Maastrichtu. (Nizozemsko) € 

36.00  

09.00 odjezd do Thorn 

09,45 procházka městem Thorn 

10,30 Je čas na kávu a zákusek. 

11.15 Odjezd do Maastrichtu,  

12.30 Příjezd do Maastrichtu, město Burgundska "v Nizozemsku. 

Volný čas na oběd v romantickém středu města (oběd není zahrnut v 

programu). Užijte si bujnou atmosféru nejníže položeného města 

v Nizozemsku. Navštivte jeden z nejkrásnějších kostelů ve městě, kostel sv 

Servatius jedna z nejstarších památek Nizozemska, jehož stavba začala v 

roce 1000.  Navštivte nákupní ulici v ulici v centru města. 

Pěší zóna je velmi zajímavá. Sportovci mohou podniknou procházku podél 

zdí města s odpočinkem na molu. 

Maastricht 

15:00 Výlet lodí na řece Maas. 

16:00 odjezd do Sevenum 

17:30 Plánovaný příjezd do Schatberg. 

Vyhrazujeme si právo na drobné změny  v těchto programech. 

 

 
 
 

Jak se dostat do I. Schatberg rychlé a snadné: 

* Take exit 38 z E3 Helden / A67 Eindhoven, Venlo dálnice 

* Midden Peelweg se zlatem a přijmout A73 pak A67. 

Z dálnice, odbočte vlevo na kruhovém objezdu. 

 

 

 

 

 

 

 




