
NEWSLETTER – BŘEZEN 2023

FICC WORLD CAMPING FESTIVAL 2023 se koná od 

23. června do 1. července v nádherné

rekreační středisko ZATON (Zadar-Chorvatsko)

GPS souřadnice
44.22842331917413, 15.16915813552904 
Adresa
Dražnikova 76t, HR-23232 Nin T. +385 
23 280280, +385 23 280215 e-mail:
camping@zaton.hr www.zaton.hr

Rezervační kód: WCF2023 (Pokyny byly 
uvedeny v oběžníku č. 3)
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PROGRAM

FICC World Camping Festival 2023.

23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06. 01.07.

VÝLET
DO ZADARU
PŮLDENNÍ -
Volitelný
8:30 – 12:30 hod

VÝLET
DO NP
KRKA
CELÝ
DEN -
Volitelný
8:00 –
17:00h

LOĎ
VÝLET
KORNATI NP
CELÝ DEN -
Volitelný
8:00 – 17:00 hod

LOĎ
EXKURZE DO
OSTROV SILBA
CELÝ DEN -
Volitelný
8:30 – 17:00 hod

08:00

09:00

Cena:
Dospělí: 32 €
6-12 let: 15 €
0-6 let: Zdarma

10:00 Cena:
Dospělí: 64 €
6-12 let: 32 €
0-6 let: Zdarma

Cena:
Dospělí: 60 €
6-12 let: 30 €
0-6 let: Zdarma

11:00
Cena:
Dospělí 82 €
6-12 let 41 €
0-6 let zdarma

ŠEK-
VENVOLNÝ, UVOLNIT

PROHLÍDKA

DO NIN -
Volitelný

Všeobecné
Shromáždění

FICC
2023.

Zahrnuje:
· Transfer Van

Mezinárodní
Kempování

Den
Zahrnuje: Zahrnuje:

· Výlet s průvodcem

starého
Město

· Plavba lodí do 
NP Kornati a zpět

· Plavba lodí na 
ostrov Silba a zpět

Zahrnuje: · Káva + sušenky · Welcome drink12:00 ŠEK-
V · Vstupenka do 

kostela sv. Donáta

· Převod
dodávka

· Ckonzumace 
vody, džusu, vína
(bílá, červená)

· Sendvič
(šunka a sýr)

· Maraschino
degustace

· Vstupenka pro

NP Krka · Ckonzumace 
vody, džusu, vína
(bílá, červená)

· Sendvič
(šunka a sýr)· Řízený

Prohlídka · Zůstaňte v NP
Kornati 11:00 –
14:00 hod

· Pobyt na ostrově 
Silba:

11:00 – 14:30 hod

16:00
Mezinárodní

Kempování
Den +

Tisíciletí
Fotografie

· Oběd na palubě 
(maso, ryby, brambory
salát)

· Oběd na palubě17:00

18:00

Průvod z
národy19:00

Otevírací
Obřad20:00 Závěrečný ceremoniál

Žít
Hudba
Kapela

Vítejte
Párty + živě
Hudební skupina

21:00 –
23:00

dalmatský
Noc

Zaton má
talentová show

Živá hudba Živá hudba Rozlučková párty

*Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce.
* * Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podmínky nebo zrušit exkurze v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků. V případě 
zrušení jakékoliv exkurze ze strany pořadatele z organizačních důvodů nebo z důvodu vyšší moci, pořadatel vrátí exkurzi v plné výši.
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Jak se k nám dostanete

Při příjezdu autem si můžete vybrat tři cesty:dálnice A1pro rychlou a pohodlnou cestu; scénický 
státní silnice D8která sleduje pobřeží a je krásnástátní silnice D1kolem národního parku Plitvická 
jezera. Pro nejrychlejší a nejméně únavný přílet zejména ze vzdálenějších zemí můžete jednoduše 
letětLetiště Zadarnachází cca. 30 km od Zaton Holiday Resort. Zaton Holiday Resort – o nás

Jeden z nejkrásnějších a největších chorvatských (a evropských) kempingových středisek Zaton 
Holiday Resort se nachází v okrese Nin v Zadarské oblasti. Od roku 2009 je resort členem prestižní 
mezinárodní asociace „Leading Campings of Europe“ a získal řadu uznání a ocenění.

Tento moderní rodinný resort se rozkládá na ploše 100 ha a je ozdoben borovým lesem a bohatou 
středomořskou vegetací, 1,5 km dlouhou písečnou pláží a neodolatelným bazénovým komplexem. 
Milovníci tradičního kempování si užijí hřiště vybavená vodou, elektřinou a kanalizací, zatímco hosté bez 
vlastního kempinkového vybavení si mohou vybrat mezi moderními apartmány, klimatizovanými 
mobilními domy a glampingovými stany ve stylu safari.
Zaton Holiday Resort je ideálním místem pro bezstarostnou dovolenou se spoustou zábavy pro celou 
rodinu. Animační tým se postará o to, aby si nejmladší hosté užili čas při hraní her, společenských 
setkáních a různých aktivitách. Pro všechny ostatní je zde mnoho rekreačních příležitostí: jízda na koni, 
tenis, potápění, plachtění, lukostřelba, minigolf, abychom jmenovali jen některé.
Večery jsou jako stvořené pro objevování rozmanitých gastronomických zážitků a zábavního programu v 
divadle pod širým nebem a na dalších místech v resortu.
Pohodovou dovolenou pro celou rodinu včetně čtyřnohých přátel doplňují výlety do okolních 
národních parků.

UBYTOVÁNÍ
· hřiště s elektrickou přípojkou a přípojkou pro čerstvou a odpadní vodu
· neparcelované kempy s elektrickou přípojkou
· mobilní domy (30m2– 34m2) s klimatizací, SAT TV a Wi-Fi internetem
· glampingové stany (41m2) se SAT TV, Wi-Fi internetem a částečně krytou terasou
· 4* apartmány (25m2-64m2) pro 2-6 osob se SAT TV, klimatizací a Wi-Fi internetem
· 3* apartmány (20m2-35m2) pro 2-5 osob se SAT TV, klimatizací a Wi-Fi internetem

GASTRONOMIE
· různé à la carte restaurace
· pizzerie
· Fast Food
· bufetová restaurace
· bar u bazénu

· plážový bar
cukrárna
· hospoda

SPORT A REKREACE
· multifunkční hřiště
· plážový volejbal a volejbal
· basketbal, malý fotbal a házená
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· dobrodružný golf
· 12 tenisových kurtů
· stolní tenis
· boccia
· minigolf
· SUP a kajaky k pronájmu
· golfové hřiště (s lekcemi golfu)
· půjčovna kol a elektrokol
· lodě k pronájmu
· potápění (s lekcemi potápění)
· vodní lyžování (s lekcemi vodního lyžování)
· windsurfing (s lekcemi windsurfingu)
· jízda na koni (s výukou jízdy na koni)
· lukostřelba (s lekcemi lukostřelby)

ZÁBAVA
· celodenní zábava pro všechny věkové kategorie

· sportovní a rekreační zábava
· večerní zábava v divadle
· Mini klub Zatonino
· dětská hřiště
· hřiště s lezeckými sítěmi
· diskotéka Saturnus 1 km

VYBAVENÍ
· venkovní bazény s vyhřívanou vodou
· bazény pro děti a stříkací park
· 5 sociálních zařízení, z nichž 4 jsou přizpůsobena pro osoby se sníženou chůzí
· bezplatné Wi-Fi připojení k internetu

Internetový koutek na recepci pro apartmány
· supermarket
· obchod s ovocem a zeleninou
· pekařství
· obchody se sportovním a plážovým vybavením
· novinový stánek a obchod se suvenýry
· obchod se sladkostmi

· Dárkový obchod Zatonino
· kadeřník
· fitness místnost a venkovní fitness
· masážní a kosmetický salon
· přístav s kotvišti a lodní rampou
· doktor
· prodej plynu
· pronájem lednic
· mycí prostor pro auta a kempingové vybavení
· grilovací prostor
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· Nabíjecí stanice pro elektromobily

PLÁŽ
· 1,5 km dlouhá písečná a oblázková pláž vhodná pro děti
· vstup a výstup z moře přizpůsobený pro osoby se zdravotním postižením
· Oddělená pláž pro psy
· mořský plovoucí vodní park
· lehátka a lehátka

Říkat ano! Zadarskému regionu řekněte ano! Ke Všemu
Zadarský region má skutečně úžasnou geografickou polohu, nachází se v centru východního Jadranu 
a je obklopen úžasnou rozmanitou přírodou. Je to místo, kde přírodní a kulturní dědictví koexistuje v 
dokonalé harmonii.
Historická města, národní parky, přírodní parky, ostrovy, rezervace, lesy, pole, háje, zátoky, zátoky a 
pláže, to vše je nedílnou součástí tohoto skvělého příběhu, který chytne za srdce a zaujme mysl. 
Ujistěte se tedy, že sami zjistíte, co inspiruje tisíce návštěvníků, aby se vždy vraceli hledat nové 
zážitky do přátelského a známého prostředí Zadarského regionu.

Zajímavá místa v regionu Zadar nebo v bezprostřední blízkosti

Nin - European Destination of Excellence, nejstarší královské chorvatské město a místo, kde se 
zrodil chorvatský stát
Udělejte si procházku nebo na kole do Ninu, okouzlujícího dalmatského města plného historie 
a legend. Navštivte nejmenší katedrálu na světě, kostel Svatého Kříže, poznejte výrobu soli a 
popřejte štěstí dotykem zlatého prstu sochy Řehoře z Ninu.Vzdálenost od střediska: 2 km.
Doporučená forma cestování: pěšky, na kole nebo turistickým vláčkem přímo ze Zaton Holiday 
Resort.
Město Zaton
Navzdory své velikosti má Zaton skutečně několik kulturně-historických zajímavostí, které 
je zajímavé vidět a dozvědět se o nich: věž Kaštelina postavená Benátčany na obranu Ninu 
před Osmany, farní kostel postavený v 17.čtstoletí zasvěcené Narození Panny Marie, 
podmořský svět s bohatými archeologickými nálezy, který je nyní vystaven v Muzeu 
starožitností Ninu. Nin i Zaton jsou také známé pro své krásné písečné a oblázkové pláže, 
křišťálově čisté moře a okouzlující západy slunce.Vzdálenost od střediska: 1,5 km.

Zadar, regionální centrum

Vydejte se na výlet historií na zadarském historickém poloostrově! Projděte se podél jeho 
obranných zdí a bran, které byly nedávno zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO 
jako příklad benátských obranných děl. S jeho 9čtstoletí Kostel sv. Donáta, pozůstatky 
starověkého Fora Romana i moderní atrakce Pozdrav slunci a Mořské varhany, Zadar je 
známý svým bohatým kulturně historickým dědictvím.Vzdálenost od střediska: 17 km
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Národní park Kornati
Říká se, že Bůh stvořil ostrovy Kornati ze slz, hvězd a božského dechu. Chcete-li ocenit 
úžasné tvary kulatých 150 ostrovů, ostrůvků a skal, udělejte si vzrušující zážitek
výlet lodí do tohoto ráje plachetnic.Vzdálenost od letoviska: 2,5 h (jednosměrně).Doporučená forma 
cesty: organizovaný výlet lodí (přímo ze Zaton Holiday Resort).
ostrov Silba
Malý ostrov skrývá některé z nejkrásnějších pláží na Jadranu a je obklopen nejčistším a 
nejmodřejším mořem. S více než 2 570 hodinami slunečního svitu ročně, nádherným klimatem a 
nepopsatelně tyrkysovým mořem je Silba skrytým klenotem, který vás potěší svou jedinečností a 
pohostinností. Místní mu také říkají Pěší ostrov, protože zde nejsou povolena žádná auta ani 
motocykly.Vzdálenost od letoviska: 2,5 h (jednosměrně).Doporučená forma cesty: organizovaný 
výlet lodí (přímo ze Zaton Holiday Resort).
Národní park Paklenica
Zhluboka se nadechněte a nechte se inspirovat přírodou kolem vás! Pralesovité bukové pralesy v 
Paklenici jsou zapsány na Seznam UNESCO, ale národní park je výjimečným přírodním zázrakem s 
geomorfologickými tvary, jeskyněmi a kaňony i bohatou biodiverzitou.Vzdálenost od střediska: 63 
km.
Národní park Krka
Nechte každého člena rodiny, aby se dostal do kontaktu s přírodou – procházejte se naboso po stezkách, 
obdivujte – ryby v průzračné vodě, projeďte se relaxační lodí na ostrov Visovac, zaplavte si u vodopádů 
Skradinski buk a Roški slap.Vzdálenost od střediska: 85 km.
Objevte známé přírodní a kulturní památky, užijte si to nejlepší, co region může nabídnout, a zažijte svou 
vysněnou dovolenou v Zaton Holiday Resort a Zadarském regionu.

MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6. 
do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

Další informacewww.youthrally2023.nl ayouthrally2023@gmail.com

Také na Instagramu a Facebooku 
Odkaz: https://bit.ly/m/dutchrally23
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94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 od
31. KVĚTNA až 10. ČERVNA v hodin

Jezero CHEONG PYEONG/JIŽNÍ KOREA

Pořádá
KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

NORDIC RALLY od 7. do 14. ČERVENCE 2024 v Kiuruves/Finsko
pod záštitou FICC

Nordisk Camping Radet pořádá severské rallye již od roku 1964, kde se střídají Švédsko, Finsko, 
Norsko a Dánsko.
Nordic Rally 2024 se kryje s 60. výročím SF Caravan ry. SF Caravan by ráda zapojila další členy FICC z 
celého světa do této akce, která se bude konat v krásné zalesněné oblasti kolem Kiuruvesi.

Program bude zahrnovat poznávání místní gastronomie, návštěvu farem a dalších zemědělských 
aktivit a dokonce budete mít příležitost zasadit strom nebo dva, to vše se zapojením místních lidí a 
skupin.
Další podrobnosti později.

95. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2025 ve FULONG/TAIWAN
od 25. dubna do 4. května 2025

Dějištěm rally je Longmen Campsite ve Fulong/New Taipeh City.

V roce 2025 slaví Asociace kempingů Čínské republiky své 50. výročí.

Kempování/Caravanning/Autocaravaning

Martensjsou absolutní hrozbou pro motoristy a karavanisty. Tato malá stvoření hledají úkryt pod 
vozidlem, a když zaznamenají pach jiné kuny, přejdou do režimu teritoriální obrany a prokousnou 
hadičky, zapalovací kabely a dokonce i izolační rohože. Některé pojišťovny hradí tento druh 
neštěstí způsobeného kunami, ale pouze skutečně poškozené části, nikoli následné škody.
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Kuny reagují na pach a odborníci doporučují nechat motor odborně umýt nebo použít sprej, který 
odstraňuje pachové stopy. Pomoci může mřížka nebo drátěné pletivo umístěné pod vozidlem nebo 
dokonce instalace ultrazvukového ochranného zařízení proti kunám, ačkoli tato technologie má tendenci 
rušit a mást kočky a ptáky.
Pasti lze postavit, ale například v Německu pouze s loveckým lístkem a povolenkou a ne v době 
zavření, která trvá od poloviny října do konce února.

Švédsko:Šest milionů přenocování ve švédských kempech
Nejvyšší počet byl zaznamenán v červenci 2022 (zahraniční návštěvníci tvořili 29 %), ale kempingový 
sektor vykázal během léta rekordní růst a vygeneroval 913 milionů korun, tj. o 14 % více než ve 
stejném období roku 2021. V období od ledna do července počet přenocování ve švédských 
kempech byl nejméně 1,3 milionu, což představuje nárůst o 12 %. V příštích letech se plánuje 
rozšíření infrastruktury: zvýšení ubytovací kapacity, nové instalace služeb a širší spektrum aktivit 
jsou vysoko na seznamu priorit. V současné době existuje 310 kempů, které nabízejí celkem 7 000 
rekreačních chat a 50 000 míst.
Zdroj: Caravan Club of Sweden (Fritidsmagasinet)

Praktické tipy – i pro táborníky

Citrony jsou lepší než ocetčistící vodní systémy! Většina lidí odstraňuje vodní kámen ze svých nádrží nebo 
vodních systémů kyselinou octovou, ale to není dobrý nápad, protože většina pryže na kyselinu octovou 
reaguje špatně. Gumové těsnění zahrnuje o-kroužky nebo těsnění na perlátoru/provzdušňovači, ale je 
přítomno i na mnoha méně zřejmých místech. Dobrou alternativou je kyselina citronová – ta je však o něco 
dražší.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Je to dobrý nápad mítnouzový balíčekpřipraven ve vašemkaravan nebo karavan. V případě 
bouřky, požáru, povodně atd. často musíte své ubytování opustit ve spěchu, takže myslete na to, 
abyste měli po ruce tašku s nezbytnostmi. Ideálně by to mělo zahrnovat převlečení (třeba na 
několik dní), doklady (pas, občanský průkaz, rodný list atd. nebo jiné důležité dokumenty), cennosti, 
mobilní telefon, nabíječky, brýle, svítilnu a baterie. V neposlední řadě léky, které musíte pravidelně 
užívat.

Vodkavšeuměl: Chcete-li obvaz odstranit bezbolestně, namočte obvaz do vodky. "Věci" 
rozpouští lepidlo

SMÍŠENÝ

Provoz

Zdraví
Ideální podmínky pro dobrý spánek jsou:
° Tma – čím je tmavší, tím více vaše tělo produkuje melatoninu, esenciálního hormonu, který 
podporuje spánek a je protijed na stresový hormon kortizol.
° Hladina kyslíku: nejlepší je spát s otevřeným nebo alespoň vyklopeným otevřeným oknem.
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° Hluk na pozadí: absolutní ticho není nutné. Naopak v krátkých fázích bdění pravidelně se opakující 
zvuk, jako je budík nebo jemné hučení lednice, ujišťuje tělo, že jste na známém a bezpečném místě, 
a pomáhá vám znovu usnout.
° Pokojová teplota: Ideální pokojová teplota je mezi 14° a 18°C.
° Modré světlo: světlo z TV, smartphonu nebo i-padu je extrémně rušivé. Vypnout televizi čtvrt 
hodiny před spaním nestačí. Mozek někdy potřebuje až hodinu a půl, aby se vzpamatoval z účinku 
modrého světla a připravil se na důležitou fázi snu.
Zdroj: Camping, Cars & Caravans

Zajímavá fakta/Životní prostředí/Kultura
Zajímavé umělecké výstavy v Německu v roce 2023 
Postupim : Claude Monet do 11. června Berlín : Gustav 
Klimt od 23. června do 22. října
Essen: Marc Chagall od 1. září 2023 do 7. ledna 2024 Berlín: Edvard 
Munch od 15. září 2023 do 21. ledna 2024

Mnoho fasád domů vTiblisi, Gruziejsou zdobeny nádhernými nástěnnými malbami. Toto hlavní 
město v průběhu let přitahovalo umělce a jejich obrovské obrazy jsou nejpůsobivější. Jsou proslulí 
po celém světě.

Největší plovoucí město na světěse nachází v laguně na Maledivách (Indický oceán) a 20 000 lidí 
si z něj dělá svůj domov. Nizozemská společnost vyvinula obytný bytový komplex, který leží na vodě 
a je ukotven na mořském dně. Vytvoření „Maledivského plovoucího města“ se stalo nevyhnutelnou 
nutností, protože díky klimatickým změnám stoupá hladina moří a počítá se s tím, že během 
příštích zhruba 70 let by mohly být samotné ostrovy potopeny.
Zdroj: RTL TV

Muzeum města Gent/Belgie (STAM)do 21. května 2023 vystavuje výstavu na téma „Skyline – Highrise 
in the Low Countries“. Výstava se s využitím vlámských a nizozemských měst zaměřuje na urbanistické 
a architektonické aspekty městského života a na to, jak si utvářela panoramata, jak města získala své 
místo na mapě a přetvořili krajinu ve svůj prospěch a pravděpodobné výzvy, které před nimi stojí.

Všichni to vímeobecně včelymají to těžké. Mnoho majitelů zahrad a balkonů nyní začíná sázet 
květiny, keře, keře atd., které jsou vhodné pro včely, aby zajistili, že včely dostanou dostatek 
potravy a zaručí nám zásobu medu.
Ale i divoké včely mají problémy, protože díky používání insekticidů nenajdou dostatek 
potravy ani ony.
Jedna zvláštní divoká včela jevčela hedvábnákterá chrání své potomky před vlhkem a bakteriemi pomocí 
hedvábné výstelky v chovných buňkách. Tyto včely se rojí v březnu a kladou vajíčka převážně do štěrku nebo 
písku.

01.03. Den nulové diskriminace 03.03 
Světový den divoké přírody
08.03 Mezinárodní den žen
20.03 Mezinárodní den frankofonie a Mezinárodní den štěstí
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21.03. Mezinárodní den lesnictví
21.03. Mezinárodní den proti rasismu
21.03 Světový den Downova syndromu
21.03 Světový den poezie
22.03. Světový den vody
23.03. Světový den meteorologie
24.03. Světový den tuberkulózy
25.03. Mezinárodní den solidarity se zadrženými a pohřešovanými zaměstnanci

ZAJÍMAVÉ SNIPITY OD ČLENŮ A PARTNERŮ FICC

CIVD (Caravaning Industrie Verband eV) a Düsseldorf Messe (Salon)obnovili svou smlouvu o 
spolupráci do roku 2028. Spolupráci začali v roce 1994 a udělali z Caravan Salon jeden z 
největších veletrhů/výstav v odvětví vozidel pro volný čas.
62. Caravan Salon Düsseldorf se bude konat od 26. srpna do 3. září 2023.

VÝSTAVY

Rakousko:Ferien Messe Wien, 6. až 19. března 2023, ve Vídni 
Urlaub & Camping, 31. března až 2. dubna 2023, ve Wels 
Camper Van Summit Tirol od ……, v St. Martin
Caravan Salon Austria, 18. až 22. října 2023, ve Welsu Belgie:
Salon des vacances, 24. až 27. března 2023, Brusel Mobicar, 20. 
až 24. října 2023, Brusel
Čína:Mezinárodní výstava outdoorových sportů a sportovního zboží, 27. až 29. března 2023, v 
Šanghaji Česká republika:2. až 5. listopadu 2023 v Brně Dánsko:Kemp leden 2024, Aalborg 
Outdoor, únor 2025, Aalborg

Finsko:Caravan Show, 21. až 23. dubna 2023, v Turku
Francie:Salon Mondial du Tourisme, 17. až 20. března 2023, v Paříži 
Salon des vehicules de loisir, 7. až 15. října 2023, Paříž
Salon du camping-car, 7. až 15. října 2023, Villepinte (nedaleko Paříže) 
SETT, 8. až 10. listopadu 2023, Montpellier
Německo:ITB, 10. až 12. března 2023, v Berlíně
Camping & Caravaning Rostock, 17. až 19. března 2023, v Rostock 
Freizeit, Touristik & Garten, 2. až 26. března 2023, v Norimberku 
Caravan Salon, 26. srpna až 3. září 2023, Düsseldorf Caravan 
Bremen, 4. a 5. listopadu v Brémách 2023
Touristik & Camping, 22. až 26. listopadu 2023, v Leipzig 
Reisen & Caravan, 28. až 31. října 2023, v Erfurt Reiselust, 
25. až 27. listopadu 2023, v Brémách
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Velká Británie:WTM, 7. až 9. listopadu 2023, v Londýně 
Itálie:Salone del Camper, 9. až 17. září 2023, v Parmě
Holandsko:Veletrh Kampeer & Caravan Jaarbeurs, 4. až 8. října 2023, v Utrechtu 
Camperbeurs, 22. až 24. září 2023, Hardenberg
Portugalsko: Nauticamp, 2. až 7. srpna 2023, v Lisabonu
Polsko:Camper Caravan Show, 29. září až 1. října 2023, ve Varšavě Švédsko:
Kistamässan, 31. března až 2. dubna 2023, ve Stockholmu Španělsko:Expocampu, 
18. až 20. března 2023, v Avilés
Fine Salon Int. du tourisme ve dnech 1. a 2. března 2023 ve Valladolidu 
B-Travel, 10. až 12. března 2023, v Barceloně
Caravaning, 7. až 15. října 2023, v Barceloně 
Glamping od 7. do 15. října 2023, Barcelona
Madrid Expo Camper & Caravan, 9. až 17. září 2023, v Madridu 
Švýcarsko:Auszeit Luzern, 28. dubna až 7. května 2023, v Lucerne 
Camping Tage, 24. až 26. března 2023, v Lucernu
Suisse Caravan Salon, 26. až 30. října 2023, v Bernu
Krocan:Camping & Caravaning Istanbul, 8. až 12. března 2023, v Istanbulu

Změna vyhrazena

Sekretariát FICC
rue Belliard 20, bte 15 B- 
1040 Brusel/Belgie Tel: 
00.32 2 513.87 82 Fax: 
00.32 2 513 87 83 E-mail: 
info@ficc.org
Webová stránka :www.ficc.org
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