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85th INTERNATIONAL  F.I.C.C. Rally from 17 to 26 May 2017 in Datça, 
Western Turkey 

The rally site is now ready to receive campers who will be attending the 2017 International F.I.C.C. 
Rally.   All of the amenities such as electricity, fire extinguishers and water hydrants, showers/toilets, 
kitchen, washing and ironing facilities, security, fire and ambulance services, first aid post, a 
supermarket, hairdresser, restaurants and cafés have been inspected again.  There have been a 
number of meetings with the local authorities who have given assurances of their continued support 
during the final preparations in the run-up to the rally and during the rally itself. 
The organisers distributed excellent documentation at the Ponte de Lima rally including CDs on 
Datça and the surrounding area, calendars for 2017 with beautiful photos, key rings and t-shirts, all 
of which were much appreciated by rally-goers. 
Further information that is regularly updated can be found on the website www.85ficcrally2017.com   

RALLY BOOKING FEE 

N.B. Bookings made after 10 April 2017 will be subject to a 20% surcharge 

ACCOMMODATION REMARKS 

Adults (18+) Juniors 
(12-17 yrs) 

Children 
(up to 11 
yrs) 

Rally booking fee 
(tent, caravan, 
motorcaravan) 

120 €  
incl. electricity 

60 € 
Free 

 Rally booking fee 10 
days, 1 ooutift + 1 person 

Welcome gift package (1 
per outfit) 

červeně - přeloženo Google Translate:
Na stránkách rally je nyní připraven přijímat táborníci, kteří se zúčastní 2017 Mezinárodní F.I.C.C. Shromáždění. 
Všechny komfortem, jako je elektřina, hasicích přístrojů a hydrantů vodou, sprchy / WC, kuchyň, praní a žehlení 
prádla zařízení, bezpečnostní, požární a záchranné služby, první příspěvek podpor, supermarket, kadeřnictví, 
restaurace a kavárny byly znovu zkontrolovány. Tam byli řada jednání s místními úřady, které poskytly ujištění o 
jejich trvalou podporu během závěrečných příprav v předehře k rally a během samotné rally.
Organizátoři distribuovány výbornou dokumentaci Ponte de Lima rally včetně CD na Datça a okolí, kalendáře na 
rok 2017 s krásnými fotografiemi, klíčenky a trička, z nichž všechny byly velmi oceňují rally návštěvníky.
Další informace, které jsou pravidelně aktualizovány lze nalézt na webových stránkách www.85ficcrally2017.com

- POPLATKY

Rally rezervační poplatek

N.B. Rezervace provedené po 10. dubnu 2017 budou podléhat příplatek 20%

POZNÁMKY

dospělí nad 18 let
děti do 11 let

http://www.85ficcrally2017.com/
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RALLY PROGRAMME 

17. 05. 2017 12.00 
20.00 

Participants arrive 
Music – Dancing 

18. 05. 2017 09. 00
11.00 
17.00 
20.00 

Early morning exercise/sports  
Meeting of Chief Delegates and Rally Organisers 
Opening Ceremony 
Music - Dancing 

19. 05. 2017 09.00 
11.00 
17.00 
20.00 

Early morning exercise/sports 
Local market 
Folklore 
Music – Dancing
 20. 05. 2017 09.00 

20.00 
Early morning exercise/sports 
Turkish evening 

21. 05. 2017 09.00 
10.00 
20.00 

Early morning exercise/sports
Boat trip for delegates  
Music – Dancing 

22. 05. 2017 09.00 
11.00 
14.00 
20.00 

Early morning exercise/sports 
Local market  
Outing to Datça 
Music – Dancing 

23. 05. 2017 09.00 
20.00 

Early morning exercise/sports 
International evening 

24. 05. 2017 09.00 
11.00 
20.00 

Early morning exercise/sports 
Local market  
Music – Dancing 

25. 05. 2017 09.00 
17.00 
20.00 

Early morning exercise/sports   
Closing Ceremony 
Music – Dancing 

26. 05. 2017 12.00 Rally closes and participants depart 

Excursions
Ephesus   House of the Virgin Mary 
The price includes coach transport, breakfast, lunch, entrance fees to Ephesus and the House of the Virgin 
Mary and the guide (English-speaking) 
Ephesus Dům Panny Marie
V ceně je zahrnuto dopravu autokarem, snídaně, oběd, vstupné do Efesu a Dům Panny Marie a průvodci 
(anglicky mluvící)

19.05.2017

Pamukkale 
The price includes coach transport, breakfast, lunch, entrance fees to Pamukkale, the ancient site of 
Hierapolis and the guide (English-speaking) 

Pamukkale
V ceně je zahrnuto dopravu autokarem, snídaně, oběd, vstupné do Pamukkale, starobylé místo 
Hierapolis a průvodci (anglicky mluvící)

22.05.2017

příjezd účastníků

Brzy ráno cvičení / sporty

Zahajovací ceremonie

Brzy ráno cvičení / sporty
místní trh

Brzy ráno cvičení / sporty

Brzy ráno cvičení / sporty

Brzy ráno cvičení / sporty

Brzy ráno cvičení / sporty

Brzy ráno cvičení / sporty

Brzy ráno cvičení / sporty

místní trh

místní trh

Výlet do Datça

Mezinárodní večer

Závěrečná ceremonie

Rally se zavře a účastníci odjíždějí

Výlet lodí pro delegáty

turecký večer

Zasedání hlavních delegátů a organizátorů Rally

Uživatel
Šipka
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Knidos 
The price includes transport by minibus, entrance fee to the ancient site and the guide (English-
speaking) 

23.05.2017 

Dalyan 
The prices includes transport by coach, boat trip on the river with lunch on board, entrance fee for 
the mudbaths and the guide  

Prices to be announced are for groups of at least 40 people

Knidos
Cena zahrnuje dopravu minibusem, vstupné do starobylého místa a vodítkem (anglicky mluvící)

Dalyan
Ceny zahrnuje dopravu autokarem, výlet lodí po řece s obědem na palubě, vstupné do bahenních 
lázní a vodítka

Ceny, které mají být oznámeny, jsou pro skupiny nejméně 40 lidí

24.05.2017 




