90. FICC
MEZINÁRODNÍ RALLY
24. července do 2. srpna 2020

Řím Ostia Antica - Itálie
Přihlášky do 20. 05. 2020
90. FICC
INTERNATIONAL
RALLY v Itálii
Pokud jste karavan , karavan nebo motorový karavan a máte rádi historii,
architekturu, muzea, dobré jídlo, nakupování, historické památky a výbornou zmrzlinu,
pak je Řím vaším cílem v roce 2020 , protože World Camping Rally bude zpět v Itálii a je
národní federací ACT Italia, která pořádá 90. mezinárodní rally FICC v Římě.
Nachází se v Laziu ve střední Itálii a čelí Tyrhénskému moři, provincie Řím má
středomořské klima na pobřeží. Region se spoustou nabídek: moře, příroda, krásné
krajiny a vesnice bohaté na historii a umění. Moře, kopce, jezera, řeky a vinice: okolí
Říma nabízí velkou rozmanitost a atrakce pro milovníky přírody.
Ještě před tím, než se stal hlavním městem Italské republiky, Řím - věčné město - vždy
hrál klíčovou roli, v Itálii i v Evropě. Pokud jste již byli v Itálii a Římě, existují vždy dobré
důvody pro návrat a návštěvu ještě jednou místa, jako je Vatikán, Benátky, Florencie, Cinque
Terre, pobřeží Amalfi a mnoho dalších mimořádných míst znovu navštívit.
Velká část celého státu je bezpochyby jídlo v různých regionech Itálie. Všichni mají své vlastní
speciality, ale bez ohledu na to, kde jste, najdete skvělou kuchyni..
Od chutných a čerstvých mořských plodů v Benátkách, Cinque Terre a Sicílie až po domácí těstoviny v
Toskánsku, nebudete zklamáni jídlem v Itálii. Tradiční neapolská pizza se nachází v celém regionu Kampánie.
Pokud se ocitnete na Sicílii, určitě požádejte o arancini a o dezert, proč nezkusit tiramisu nebo panna cotta,
ale nezapomeňte na zmrzlinu a víno.
Pořadatelé připravili velmi bohatý program ve vynikajícím a krásném kempu Park Roma Capitol, kde si
mohou táborníci všech věkových skupin užít nejrůznější aktivity, ale také „Dolce Vita“, na kterou si budete
pamatovat mnoho let.
Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování sponzorům, kteří podporují tuto FICC rally, a organizátorům
zábavnou akci.
Jménem FICC ACTItalia National Federation, jakož i všem těm mnoha dobrovolníkům, kteří pro nás
připravují tuto vás všechny srdečně vítám na této rally a já osobně věřím, že všichni nadšenci kempování,
karavanování a motorového karavaningu se vrátí z tohoto krásného místa domů se skvělými vzpomínkami.
Přeji vám všem příjemný a bezpečný pobyt v Itálii! Ahoj!
João Alves Pereira

Vážení přátelé,
Říká se, že „všechny cesty vedou do Říma“ a v létě roku 2020 Národní federace
ACTItalia zajistí, aby všichni turističtí táborníci dorazili do hlavního města Itálie z celého
světa.
Vřele zdravím přátele, kteří se shromáždí s karavany, stany nebo v bungalovu v Ostii
na dovolené.
Budeme hostit novou a podmanivou strukturu nacházející se poblíž vykopávek Ostia
Antica . Pro podporu přátelství a navazování nových vztahů mezi lidmi, kteří sdílejí
vášeň mobility v cestovním ruchu, je navrhovaný plán skutečně jedinečný.
I datum je docela příznivé, protože Národní federace ACTItalia slaví 80. výročí založení
a při této příležitosti bude vytvořen obzvláště zajímavý program aktivit.
Přijmeme Amici Campeggiatori s obvyklou italskou pohostinností a povzbuzujeme je, aby
prohloubili kulturu, pohostinnost, gastronomii, kulturní a environmentální dědictví města
Říma a střední Itálie.
Uděláme vše pro to, abyste prožili radostné a nezapomenutelné chvíle!
Vřelé objetí,
Pasquale Zaffina
President A.C.T.Italia National Federation
www.ficc2020.actitalia.it
https:// ficc2020.actitalia.it

PROGRAM:
Pátek 24. července
- 12.00
- 19.00

Otevření rally
Setkání F.I.C.C. Oficiální setkání s organizátory a hlavními delegáty rallye

Sobotu 25. červenec
- 16:00

Shromáždění a průvod následován slavnostním zahájením rallye akce

Neděle 26. července
Pondělí 27. července
- 19.30
- 20,00

80 let ACTI Projev prezidenta ACTITALIE Pasquale Zaffina a pak gratulace
pivo, hudba, zábava

Úterý 28. července
-09.00

Zasedání správní rady

Středa 29. Července
-09.00

Valné shromáždění

Čtvrtek 30. Července
Exkurze delegátů

Pátek 31. červece
Sobota 1. srpna
16.00

Slavnostní zakončení

Neděle 2. srpna
12.00

Odjezd účastníků - Uzavření místa rally

CAMPING ROMA CAPITOL VILLAGE
Camping Roma Capitol Village, který byl otevřen na jaře 2016,
je zcela nová čtyřhvězdičková turistická struktura postavená na 26 hektary v chráněné oblasti „Pineta di
Castel Fusano“. Jeho strategická poloha asi půl hodiny od Říma a letiště Řím Fiumicino z něj činí
ideální místo pro kulturní i náboženské výlety v Římě a pro odpočinkovou dovolenou na moři na pláži „Lido
di Ostia“.

Camping Village Roma Capitol nabízí pro milovníky venkovních prázdnin s karavanem,
autokaravanem nebo stanem pohodlné stinné místo vybavené připojením vodou, elektřinou, přípojkou pro
satelitní TV a WiFi připojením. Chaty nebo mobilní domy jsou moderní ubytování, které kombinuje pohodlí
rodinného domu s venkovním životem. Roma Capitol Camping Village nabízí svým hostům zcela nové
mobilní domy s obývacím prostorem s kuchyní a obývacím pokojem, dvěma nebo třemi ložnicemi a vlastní
koupelnou se sprchou, umyvadlem a toaletou, kuchyňským nádobím, polštáře a přikrývky.

V Campingu Village Roma Capitol jsou k dispozici pro hosty dva bary, restaurace a samoobsluha, pizzerie,
tržiště a bazar, venkovní amfiteátr, venkovní kaple, bazény, víceúčelové kurty, hřiště na plážový volejbal
a fotbal. Celý kemp je vybaven pro rodiny s dětmi přístupným zařízením.

Ceny rally:
Děti do 11 let
zdarma
Děti 12 až 18 let
85,-€
Dospělí
140,-€
Posádka 1 osoba pouze v motorhome, karavanu či stanu

180,-€

ekonomický bungalov "Baya Blu" pro 4 osoby (s povlečením a ručníky) po celé období (9 dní)
700,-€
ekonomický bungalov Baya Sardinia" pro 6 osob (s povlečením a ručníky) po celé období (9 dní) "
900,-€

Domácí mazlíčci v bungalovech / 36,-€
Elektřina zdarma
Pojištění není zahrnuto v ceně. Je k dispozici na vyžádání volitelně (2,4%) /

Výlety:
Bracciano
exkurze: neděle 26. července 2020

75,-€ (na osobu)
Jen pár kilometrů od Říma vás toto etruské město zavede zpět v čase kolem 9. století před naším
letopočtem. Tato prohlídka vám poskytne příležitost prožít si neobvyklou túru.
ZÁMEK ODESCALCHI – s naším odborným průvodcem objevte tajemství tohoto důležitého historického

svědectví. Projdete se ulicemi starého administrativního centra, kde kdysi žily
reprezentativní rodiny. A poté navštívíte Hradní muzeum a budete obdivovat
domy se 6 století, se starými zbraněmi, knihami, rukopisy, freskami a sochami.
BRACCIANO A JEHO JEZERO - Bude také čas obdivovat město Bracciano,
známé pro své velkolepé jezero a středověkou architekturu.
Bylo by skvělé, kdybyste svou cestu zakončili typickým obědem v restauraci.
Nebo se možná budete chtít volně procházet kolem jezera Bracciano, možná
směrem k Belvedere Terrace, abyste si mohli prohlédnout úchvatný výhled na
jezero a okolní krajinu.

Viterbo
exkurze: pondělí 27. července 2020

85,00 € (na osobu)
VITERBO Město umění a kultury nabízí četné
příležitosti pro návštěvníky: od
středověkých kostelů u renesančních paláců,
archeologické naleziště v lázních, od
dobrého jídla po kulturní tradice.
HISTORICKÉ CENTRUM A JEHO PALÁCE
Atmosféru si vychutnáte v historickém centru, které se prolíná středověkými
příběhy o rytířích, zbraních a lásky ". Navštivte také muzeum stroje Santa Rosa,
Patrimonio dědictví UNESCO. Navštívíte Papežský palác, románskou katedrálu
San Lorenzo, okres San Pellegrino, v centru
rezidenční čtvrť středověkého Viterbo, Palazzo dei Priori, palác guvernérů a
Palazzo del Podestà.

Tivoli
exkurze: úterý 28. července 2020

85,00 € (na osobu)
Tivoli, starobylé turistická oblast, je známá svou krásou, termálními lázněmi a
dobrou vodou. Prohlídka začíná přímo z kempu. Prozkoumáte tato krásná místa vedeni profesionálně
vyškolenými průvodci, kteří vypráví příběhy, anekdoty a vývoj těchto neuvěřitelných a slavných historických
vil.
VILLA D'ESTE - Villa d'Este je považována za jedno z nejkrásnějších míst italské renesance. Vila byla domovem
syna Lucrezie Borgie a je známá svými velkolepými zahradami se staletými stromy, fontánami a vodopády.
VILLA ADRIANA - Jedno z nejluxusnějších a nejznámějších rezidencí v Itálii, Villa Adriana je úžasné místo plné
císařských paláců, chrámů, divadel, lázní a bazénů.

Řím v noci
exkurze: pátek 31. července 2020

65,00 € (na osobu)
Panoramatická prohlídka po západu slunce vás zavede k objevování
nejvíce krásných míst a začlení vás do kouzla nočního Říma. Začíná se od
kempu autobusem. Připravte se na nezapomenutelnou procházku v
centru města.

PANORAMICKÁ PROHLÍDKA AUTOBUSEM
Z autobusu uvidíte Koloseum a Cirkus Maximus, symboly
starověkého Říma a také baziliku sv. Petra, srdce katolického
náboženství. Panoramatická prohlídka dále zahrnuje sugestivní noční výhled na Castel Sant'Angelo,
náměstí Piazza Venezia, ostrov Tiber a divadlo Marcellus, místa, kde můžete v noci obdivovat nadčasové
kouzlo Říma.
NAVŠTIVTE ŘÍM ANTIENT DOWNTOWN - Na konci panoramatické prohlídky vám průvodce ukáže některá
z nejvíce podnětných míst v centru Říma počínaje Piazza Farnese, nádherným náměstím s výhledem na
homonymní palác, a Campo de Fiori, jedním z nejslavnějších náměstí pro noční život. Vaše prohlídka bude
ukončena v Piazza Navona, kde můžete obdivovat nádheru a kouzlo nočního světlo. Je čas vrátit se do
kempu.

Castel Gandolfo
exkurze: sobota 1. srpna 2020

75,00 € (na osobu)
Toto je vesnice papežů. Je jen kousek od Říma, na kopcích Castelli Romani a na
okraji sopečného kráteru plného sopečné vody.
Albano, Castel Gandolfo je perfektní směsí kultury, náboženství a přírody. Se
svými archeologickými nálezy a renesančními vilami byl Castel Gandolfo od
začátku 16. století letním sídlem papežů obklopených lesy a stálezelenými
loukami, přímo u jezera.
THE POPE PALACE - Je třeba se zastavit u Piazza della Libertà, prostoru, který zdobil Bernini jednou z jeho
slavných fontán, které dominuje Apoštolský palác a jeho zahrady: 400 hektarů dobře udržovaného
italského parku s výhledem na jezero.

JÍDLO - Musíte ochutnat místní gastronomii, která povýšila pstruhy, štiku, úhoře, okouna a smažení
lattarini, ale také pečené vepřové maso, uzeniny a sýry typické pro římskou krajinu a broskve, tak dobré,
aby se jim dalo říkat „líce“, pevné, šťavnaté, sladké. Všichni ochutnejte víno DOC Colli Albani, je vynikající
díky sopečné půdě bohaté na soli a mikroklima jezera. Musíte ochutnat!

Sportovní turnaje a animace
V kempu se bude konat fotbal, plavání , běh na lyžích , golf, kola , animace pro děti , mládež a dospělé .
Můžete si rezervovat přímo na recepci Rally v Římě Ostia nebo stránkách www.ficc2020.actitalia.it

Další aktivity
Jízda na kole
Cyklotrasou před "CAMPING ROMA CAPITOL" se snadno dostanete na OSTIA ANTICA a "PASOLINI
PATH" (www.sentieropasolini.it): cyklostezka a pěší cesta podél řeky Tibery mezi Římem a mořem - historie
a příroda daleko od automobilů a zvuky, obklopené zelení.
Ze středověké vesnice OSTIA ANTICA , před hradem Giulio II, se bude trasa rozvíjet po polních cestách
ve „STÁTNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI RUMUNSKÝCH NÁMĚSTÍ “ , dosáhne zelených vyvýšených břehů TEVERE
RIVER a dotkne se obrovské ARCHAEOLOGICKÉHO PARKU OSTIE ANTICA ( největší místo v Itálii, v blízkosti
nominace UNESCO).
Šlapání po cestě budete objevovat významné historické a přírodní zvláštnosti a budeme směřovat k moři
Ostia procházející od Pineta di Castel Fusano .
Trasa mezi 25 a 30 km na přibližně 4/5 hodiny včetně zastávek a budou zde občerstvovací místa. Účast je
zdarma pro ty, kteří používají vlastní kolo, ale mohou být také zapůjčeni na místě za poplatek.
Účast se však musí okamžitě přihlásit prostřednictvím webové
stránky www.ficc2020.actitalia.it

Divadlo v opeře v Římě
Ve čtvrtek 30. července uspořádá ACTItalia v archeologické fázi nesrovnatelné krásy dopravu autobusem do lázní v
Caracalle a relativní návrat do kempu, aby se zúčastnila Rossiniho opery "Barber of Sevilla" .
Stále neznáme ceny, protože hledáme slevy a koncese. Vstupenky a dopravu lze zaplatit přímo na recepci rally v
Římě Ostia.

Účast se však musí okamžitě přihlásit prostřednictvím webové
stránky www.ficc2020.actitalia.it

Přístup do Říma
Filozofií je posílit „cestu“, ať už v přírodě, ve vesnicích, ve městech umění, jejímž prostřednictvím se
zveřejňuje italský způsob života, včetně kultury jídla a vína, kulturního dědictví a historických tradic
navštívených míst.
Chceme se zaměřit na kulturní obohacení v kombinaci s radostnou zábavou pro všechny. Programů je
mnoho a myšlenka je taková, že je to celé italské území, které vítá hosty a nejen město Řím.
Z tohoto důvodu jsme uvažovali o předběžném shromáždění, které účastníkům umožní přistoupit k Římu
zastavením na místech oceněných „ žlutou vlajkou “ : uznání, které ACTItalia přidělí obcím, které se
vyznačují schopností přivítat táborníky.
Účastníci neplatí žádný účastnický poplatek, protože pohostinnost nabízí obce, které získaly „ACTItaly
Yellow Flag “ .
Přístupy:
1 - pro účastníky ze severovýchodu Evropy:
• sobota 18. července 2020 v Korutanech;
• neděle 19. a pondělí 20. července 2020 v Trentu;
• úterý 21. července 2020 v Mantově;
• Středa 22. července v Prato;

• čtvrtek 23. července 2020 ve Ficulle;
• Pátek 24. července 2020 v Římě včas na zahájení rally.
2 - pro účastníky ze severozápadu Evropy:
• neděle 19. července 2020 v Susa
• pondělí 20. července 2020 v Sala Baganza;
• úterý 21. července 2020 v Modeně s druhou skupinou;
• Středa 22. července sjednocení v Prato;
• čtvrtek 23. července 2020 ve Ficulle;
• Pátek 24. července 2020 v Římě včas na zahájení rally.
3 - pro účastníky, kteří hodlají dorazit do Říma po moři
Dohodneme se s lodními společnostmi, aby nabídli významné slevy těm, kteří přicházejí po moři ze
Španělska a Portugalska, Sardinie a také z Chorvatska a Řecka.
Účastníci dorazí ráno na různá místa, zaregistrují se a obdrží ilustrativní materiál a pomůcky. V poledne
proběhne pozdrav starosty, organizátorů a místních klubů ACTItalia. Vozidla budou seskupena v recepci se
základními službami: pitnou vodou, odpadní vodou dobře.
V odpoledních hodinách pořádá obec aktivity, které mohou účastníky bavit a zajímat se o trhy s typickými
výrobky, prohlídky s průvodcem, stimulační aktivity pro děti a mládež atd.
Ve večerních hodinách bude mít příležitost konzumovat jídlo a pití a zároveň se zapojit do představení
hudební zábavy, tance, folklóru a všeho, co může nabídnout místní realita.
Příští ráno pojedeme na další zastávku a tak dále do Říma.
Snažíme se, aby byl pobyt turistů z celého světa v Itálii nezapomenutelný.

FICC FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE CAMPING, CARAVANNING
ET AUTOCARAVANING AISBL
Rue Belliard 20 bte 15 BE - 1040 Brusel
E-mail: info@ficc.org

NÁRODNÍ FEDERACE ACTITALIA
Viale G. Massaia, 39 - 00154 Řím
E-mail: presidenteactitalia@gmail.com
www.actitalia.it
info@actitalia.it

CAMPING VILLAGE ROMA CAPITOL
Via di Castel Fusano 195 - 00124 - Řím
Tel. (+39) 06 2019 0700
www.campingcapitol.com

