
57.EVROPA RALLY 2018 ITÁLIE

KDY - 17. květen -21. květen 2018

KDE- camping -PARK ALBATROS /Toskánsko- Itálie/
12 km od města SAN VINCENZO , 60 km pod městem PISA.

Italští pořadatelé vybrali pro tuto akci velice pěkný , moderní a ve všech směrech dobře
vybavený kemp v piniovém háji.Počasí bylo sice proměnlivé , ale každý si zde našel své
místečko k odpočinku a ke slunění.Buď ve stínu pinií nebo u některého bazénu.
Komu toto nevyhovovalo, mohl relaxovat na 500 m vzdálené pláži u moře.

Slavnostní zahájení 57. EVROPA RALLYproběhlo v pátek 18. května v 18 hod.
Tak jak je zvykem průvodem krojovaných účastníků , přes hlavní ulice kempu za
doprovodu velké kapely.Cíl byl mezi bazény, ve velkém stanu u podia .

Po přivítání všech zúčastněných karavanistů italskými organizátory a presidentem Evropa
Rally zapálil president E.R. Kess Splint pochodeň a při hymně byla vztyčena vlajka EU.
Následoval zábavný kulturní program do pozdních nočních hodin .

Druhý den společná večeře /v ceně pobytu/v restauraci , u pěkně prostřených stolů s lahvemi
vína a minerální vody.Formou samoobsluhy nabízené italské speciality byly rozmanité ,
všeho hojnost, včetně několika druhů pizy. Pro nás jedince trochu organizačně chaotické ,
nikdo ale určitě neodešel ten večer hladový od stolu.

EVROPA RALLY je především příležitostí ke každoročnímu setkání karavanistů z celé
Evropy .Během několikadenního pobytu v neopakovatelné atmosféře se potkají staří známí a
vznikají nová přátelství.Stírají se jazykové a národnostní bariéry a všichni jsou zde zapáleni
pro jednu myšlenku , jeden zájem, jeden cíl.....

Na soukromé rovině stihla naše česká výprava během těchto dní oslavit - jedny narozeniny,
jedno 30. výročí svatby , včetně ,,ceremoniálu,, přípitku a prstýnku,,nevěstě,, za dlouholetou
statečnost.Také několik nadšených odvážlivců absolvovalo celodenní nedělní náročný
poznávací výlet na skutrech .
Jejich cílem byl ostrov ELBA,neboť přístav PIOMBINO , odkud odjíždí trajekty na Elbu,
byl vzdálen od našeho kempu pouze 12 km.

Při ukončení v pondělí 21.5. odpoledne byla zhodnocena 57.EVROPA RALLY:

Zúčastnilo se 279 posádek, 583 osob + 4 děti , z ČR 13 posádek - 29 osob
Nejlepší folklorní skupina - SLOVENSKO.
Nejvíce posádek -NĚMECKO
Nejvíce kilometrů -POLSKO

Další plánovaná EVROPA RALLY :
r. 2019 CHORVATSKO , MALÝ LOŠINJ – kemp ČIKAT
r. 2020 POLSKO -SWIDNICA

Těšíme se na další setkávání.

Květen 2018
zapsal VLADIMÍR CHOMÁT


