Vážení kolegové, členové FICC,

Vše o Mezinárodní rally FICC v Chateaubriant od 26. července do 4. srpna 2019!

Gérard Couté
Prezident francouzské federace kempů, karavanů a táborníků (FFCC)
S velkým potěšením vás vyzýváme k účasti na 88. ročníku Mezinárodní rally FICC.
Těšíme se na to, že vás vidíme na tomto setkání přátelství mezi táborníky z celého světa.
Snažíme se zajistit, abyste si pamatovali na skvělé setkání, které se koná v teplém městě, kde je život dobrý a kde
víme, jak přivítat. Vychutnejte si pobyt v Châteaubriante, abyste navštívili město a jeho okolí, ale také další prestižní
turistické objekty západní Francie, které jsou známé po celém světě. Uspokojíme vás každý večer, zúčastněte se
setkání, představení, hudebních nebo tanečních večerů, které nabízíme všem účastníkům.
Vychutnejte si také různé animace na webu.
Doufáme, že tato rally bude příležitostí pro všechny, aby se setkali s novými přáteli a strávili přátelské chvíle. Tuto
rally jsme zorganizovali pro vás.
Organizační výbor FFCC vás očekává a zavazuje se, že si užijete 10 dní v radosti kolem vaší vášně k přírodě!

João Alves Pereira
Président (FICC)
Châteaubriant je město ležící na západě Francie, asi 350 km jihozápadně od Paříže. Jedná se o jednu z tří
subprefektur oddělení Loire-Atlantique. Châteaubriant patří k Bretani a je také hlavním městem tradičního regionu
Pays de la Mée.
Châteaubriant, Bretonské město, je také na hranicích Anjou a ve středověku bylo významným opevněným místem v
severozápadní Francii. Město se nachází mezi Nantes a Rennes a jeho vystoupení v historie se datuje od jedenáctého
století kolem hradu a převorství. Středověký trh s trhy s dobytkem zůstává pro místní hospodářství důležitý, přestože
jejich počátky pocházejí z roku 1050.
Châteaubriant je proslulý svým zámkem, který je středověkou pevností a renesančním palácem. Město má také
kostel z 11. století a středověké centrum s polovinou roubených domů a zbytky městských hradeb
Jako obvykle organizátoři připravují velmi bohatý program s mnoha aktivitami pro všechny táborníky všech věkových
kategorií, které si určitě přejete a které si budete pamatovat po mnoho let.
Rád bych vyjádřil své upřímné díky sponzorům, kteří podporují toto shromáždění F.I.C.C. a organizátorům, FFCC Federaci provozovatelů kempů, karavanů a motorových vozidel, stejně jako všem dobrovolníkům, kteří se připravují
na rally FICC. Jménem FICC srdečně vítám všechny na tomto mezinárodním shromáždění a jsem přesvědčen, že
všichni zúčastnění táborníci, karavanisté a táborníci se vrátí domů s velkými vzpomínkami, když opustí toto krásné
místo. Užijte si pobyt v Châteaubriant - Francie, se všemi kamarády kempování!
Přeji Vám všem bezpečný a přátelský pobyt ve Francii!
João Alves Pereira
Président de la F.I.C.C.

Alain Hunault
Starosta města Châteaubriant,
předseda Společenství komunit Châteaubriant-Derval
Obec Châteaubriant s potěšením přivítá 88. ročník rally Mezinárodní federace kempování a karavaningu.
Pro naše město je ctí, že bylo vybrané mezinárodními organizacemi. Město již pořádalo v roce 2014 a 2015
Evropský festival automobilů. Châteaubriant je součástí úsilí FICC podporovat kempování a karavanin po
celém světě. Châteaubriant je městským centrem dynamické interkomunality složené ze 26 obcí s
celkovým počtem 44 000 obyvatel. Jedná se o městskou oblast uznávanou pro svou kvalitu života.
Châteaubriant je hrdá na prestižní historickou minulost s výjimečným středověkým a renesančním
zámkem. Je to město, které se vyvíjí v prostředí výjimečné krajiny a dědictví. Châteaubriant je jedním z
hlavních ekonomických center oddělení s téměř 9000 pracovními místy, kde průmysl má privilegované
místo a přenáší příkladné know-how vyvážené po celém světě. Kulturní centrum uznávané stejně jako
vzdělávací s téměř 5400 školami stojí v roce 2013 i letos v roce 2017 jako přední sportovní pól s označením
"nejsportovnější město Pays de la Loire".

Program:
Pátek 26. července
8:00: Otevření rally. Příjem účastníků - ubytování. Možnost rychlého občerstvení na místě. Hudební zábava
s tancem v hale.
Sobota 27. července
8:00 Pokračování příjezdu
14:00 Prezentace národů. Prohlídka města Châteaubriant.
17:00 Oficiální zahajovací ceremoniál.
20:30 Večer s tanečním orchestrem v Halle de Bere. Gurmánská večeře na Château de la Ferrière
(autobusová doprava) - zpáteční -.
Neděle 28. července
7:45 do 9:00: odjezd výletů (viz nabídky výletů).
19:00 Možnost obnovy na místě.
20:30 Jízda na místě, po níž následuje taneční párty.
Pondělí 29. července
7:45 do 9:00 odjezd výletů (viz nabídky výletů).
10:00 začátek turistiky a cykloturistiky s pomocí místních sdružení (Turisté země Mea a Cycloclub
Castelbriantais). Zahájení rybolovu s resortním zružením, člena Národní federace rybolovu ve Francii.
19:30 Večeře u moře (volitelně).
20:30 Hudba a tanec.

Úterý 30. července
7:45 do 9:00 odjezd výletů (viz nabídky výletů).
12:30 Country lunch - grilované vepřové a skopové maso - koncert u rybníka Choisel.
19:00 Možnost obnovy na místě.
20:30 kabaretní večer.
Středa 31. července
7:45 do 9:00: odjezd výletů (viz nabídky výletů).
9:00 Valné shromáždění je otevřeno výhradně vedoucím delegací.
19:30: Bretonská večeře (volitelně).
20:30 večer s lidovou skupinou následuje taneční párty. Gurmánská večeře
na hradě Ferrière (volitelná) autobusová doprava.
Čtvrtek 1. srpen
07:45 do 9 hodin: Odjezd exkurze (viz nabídky zájezdů).
10:00 začátek turistiky a cykloturistiky s pomocí místních sdružení (Turisté země Mea a Cycloclub
Castelbriantais). Zahájení rybolovu s oddělením, člena Národní federace rybolovu ve Francii.
19:00 Možnost catering na místě.
20h30: Mezinárodní večer s animacemi skupin různých zúčastněných zemí.
Pátek 2. srpna
7: 45-9: Odjezd na výlety (viz nabídky).
17:00 Aperitif a koncert v zahradě na hradbách. 7:30 PM: Castelbriantais
večeře s orchestrem (volitelně).
21:30 Taneční večer pro všechny s velkým orchestrem, otevřený všem.
Sobota 3. srpna
11:00: Slavnostní ukončení. Drink na rozloučení.
Neděle 4. srpna
12:00 Uzavření rally.

VÝLETY:
Výlet č. 1:
Den v Nantes
Karusel v mořském světě
výstaviště, galerie strojů,
hrad vévodů z Bretaně a
město Nantes.

Výlet č. 2:
Guérande a La Baule
Guérande, hlavní město soli, hradby.
La Baule, vily a hotely
na pláži kasino.

Výlet č. 3:
Saint Nazaire, loděnice
Prohlídka loděnic s průvodcem,
bezplatná návštěva muzea Escal Atlantic a
ponoření do světa výletních lodí.

Výlet č. 4:
Den v parku Puy du Fou
Vydejte se na velkou cestu
v čase. Objevte téměř 20
skvělých show.

Výlet č. 5:
Destinace Rennes
Prohlídka historického centra
Rennes a poté prohlídka Parlamentu Brittany.

Výlet č. 6:
Den v Mont St Michel
Přechod zálivu s průvodcem
prohlídka opatství Mont St Michel.
Degustace Pommeau a Calvados v
Beauvoire.

Praktické informace:
V místě:
Pekárna, různé obchody, supermarket v blízkosti, několik barů, rychlé občerstvení,
hudební show, párty kabaret, ochutnávka místních výrobků Wifi v hale Bere
Více informací na webu www.ficc2019.com (Praktické informace)

registrujte se přímo na
www.ficc2019.com

Vstupní poplatek za 88. FICC Rally
ceny 140 € za osobu
Děti (12-17 let) 50 € za osobu
Děti (do 12 let) zdarma
Příjezd do Châteaubriant






50 minut od Rennes
55 minut od Nantes
1 hodina od Angers
1hod.7 min. z Nantes Tram-Train
3hod. 45min. z Paříže

GPS souřadnice
GPS : 47°43’14.74’’ N - 1°23’20.81’’ O
Halle de Bere –
Rue Brient 1er - 44110 CHATEAUBRIANT

