
 

51.Europa Rally 
Marcon ( Franciaország , Loire-völgye ) 

2012.05.24.-2012.05.28. 
 
Az 51. EUROPA RALLYE részvételi díja: 
 
2012.4.15-ig—110 Euro/ egység, amely magába foglal két felnőttet +18 éven 
aluli gyerekeket. 
Ha az egységbe 18 év fölötti személy van, akkor + 60 Euro/ fő. 
Külön egység egy fővel. :90 Euro 
 
2012.4.15-e után: 
2012.4.15-ig—120 Euro/ egység, amely magába foglal két felnőttet +18 éven 
aluli gyerekeket. 
Ha az egységbe 18 év fölötti személy van, akkor 70 Euro/ fő. 
Külön egység egy fővel. :95 Euro  
 
Jelentkezési lapok, ismertetővel Sándor Ibolyánál: sanib@freemail.hu 
        Székely Péternél: szekely.peter@makeos.hu 
         

   Tóth Fanninál: makeosyouth@gmail.com  
valamint az „Utazás” kiállításon a „Lakókocsipark” kiállítóhelyén 
beszerezhetők, illetve az alábbi linkekről  (bulletin ) és a MAKEOS honlapról is 
letölthetők:  
www.campeurs-alsace-frache-comte-lorraine.fr 
www.europarally.eu 
 
A jelentkezési lapok az átutalási bizonylattal a fenti személyekhez, vagy a 
következő címre eljuttatandóak: 
 
Cím: 
Jean-Marc Dudt 
23.rue d’Illzach 
68 270 WITTENHEIM  
France 
 
Email:jmdudt68@gmail.com 
 
Átutalási adatok: 
 
Banque / Bank account / Bankkonto :   
            RALLYE EUROPE  



IBAN :            FR76 1027 8030 1000 0200 6320 181 
            N° BIC:         CMCIFR2A 
Cím:   CCM WITTENHEIM RUE LISHEIM 
 

 51 ème RALLYE EUROPE 
                       

de 24 AU 28 Mai 2012 

 

 CAMPING “LAC des VARENNES” 

 Marçon France 
  SARTHE - PAYS DE LA LOIRE 

24-28 mai 2012 :  

51 ème Europarally à F-72340 Marçon 

Organisé par les Campeurs d'Alsace,de Franche-Comté et de Lorraine 

Camping du Lac des Varennes - Quartier St Lezin 

N 47° 42' 45" E 0° 29' 58" 

  

16-20 mai 2013 : 52 ème Europarally en Italie 

  

5-9 juin 2014 : 53 ème Europarally en Hongrie 

  

 
 
 A részvételhez nemzetközi kemping igazolvány (CCI kártya) szükséges! 
 
 
Kedves európai kempinges Barátaim! Üdvözöllek Benneteket Franciaországban! 
 
Az 51. Europa Rallye-t az Alsace-i kempingesek szervezik. Ez a Rallye helyszín messze van 
Alsace-tól. A 4. alkalommal üdvözölhetünk benneteket, kempingeseket az általunk szervezett 
Rally-n. Ezen alkalommal Franciaország központját, a Loire-völgyét választottuk színhelyül, 
híres Loire-menti kastélyaival és szőlőültetvényeivel, festői tájaival. Marconban, Sarthe 



tartományban, a Varennes tó partján 3 csillagos kempingben tölthetjük el ezt a néhány 
remélhetőleg feledhetetlen napot. 
Kiváló, kulturális programokkal, zenés estekkel várunk benneteket a kemping területén 
felállított nagysátorban, és ebben a festői régióban emlékezetes kirándulások szervezésével 
színesítjük a programokat. 
Sarthe történelméről, illetve művészetéről híres tartomány.  
A Loire-völgye  a Unesco által a világörökség részévé nyilvánított terület. 
Nevezetes kis városai :Le Mans,Cité Plantagenet, Brulon, Montmirail, La Ferté Bernard, Le 
Grand Lucé…. 
Látnivalók:24 órás Mans-i verseny ( autoverseny )Papéa park, Pecheray állatpark… 
Marcon-ban a Loire-völgyében a Varennes –tó kemping várja az 51. Europa Rallye 
résztvevőit, parkokkal, kertekkel, szőlőültetvényekkel övezett tájon. 
Megcsodálhatjuk e tájon a híres Loire-menti kastélyokat, galériákat és ellátogathatunk 
különböző szórakoztató parkokba is. 
 
Baráti üdvözlettel 
Jean –Marc Dudt 
 
 
Az 51. Europa Rally helyszínéül szolgáló kemping 9 hektáros területen terül el, a Varennes tó 
és a Loire folyó által szegélyezve. 
A kemping jól felszerelt:élelmiszerbolt, bár, étterem, wifi, turista információ és mobilhome, 
bungallo . 
A találkozó előtt illetve után 11 Euro /éj/2fő áramcsatlakozással. 
A kempinget határoló, 50 hektáros tó a horgászok paradicsoma, számos turista út vezet a 
Sarthe-i természetvédelmi területek látványosságai felé. 
 

Programok: 
 
Május 24.csütörtök : 
18.30-tól vacsora lehetőség a nagysátorban, és 20 órától Francia varieté. 
 
Május 25. péntek: 
19-órátó vacsora lehetőség és 20 órától zenés est. 
 
Május 26. szombat: 
 Délután: népviseleti felvonulás a Marcon-i fuvószenekar kíséretével. 
19-órától vacsora lehetőség 
20-órától kabaret.(zenés szórakoztató műsor) 
 
Május 27.vasárnap: 
19-órától vacsora lehetőség és 20-órától zenés táncos est. 
 
Szolgáltatások a Rally ideje alatt: 
 
Étkezés: a sátorban: Minden este 19 –től ( egy menü kb. 10 Euro.) 
 
Bár: a sátorban 19-től (ital ,fagylalt) 
 
Élelmiszer bolt :Alapvető élelmiszerek, illetve tájjellegű borok, ajándéktárgyak, friss pékáru . 



 
A recepció 9-től 12-30-ig és 16-tól 19-ig lesz nyitva. 
Ugyanitt turistainformáció, kerékpár és kenu bérlése. 
 
Kirándulások:  
 

1.sz kirándulás:/busszal/-Blois és Chambord kastély 
  
Ár:69 Euro/fő 
május 24. vagy 25. ( csütörtök vagy péntek ) 
9.30.-Indulás autóbusszal Marconból  Blois-ba, ebéd egy étteremben MASLIVES-ban. 
(az ital nem foglaltatik benne a kirándulási díjba) 
14.30.- a Chambord-i kastély megtekintése idegenvezetővel és borkóstoló. 
16.30.- borkóstoló. 
19.45.-visszaérkezés Marconba.  
 
2.sz.kirándulás :/busszal/Le Mans  ( Legenda város ) 
 Május 24.vagy 25. (Csütörtök vagy péntek) 

 
        Ár:46 Euro/fő 
        
       8.30.-Indulás Le Mans-ba, ahol 110 híres autót mutatnak be, amelyek világhírű             
autóversenyeken vettek részt. 
 13.00-mindenki egyénileg ebédel Mans –ban. 
14.30-kor a város szívében található építészeti remekmű együttes megtekintése, amely 
konzerválta a Római kort. 
A városka 20 hektáros terülten mutatja be a reneszánsz kort,ahol nagyon sok világhírű filmet 
forgattak. 
 

3.sz.kirándulás ( busszal )La Ferté-Bernard 
 

 Május 24. vagy 25 .vagy 27. (csütörtök, péntek,vasárnap) 
 
Ár:30 Euro/fő  
 
8.30.- indulás 
 
Utazás a XVI. Századba. 
La Ferté-Bernard a l’Huisne és a La Meme  folyó által határolt területen elterülő 
történelmi központ. 
 
12.00-indulás vissza Marcon-ba. 
 
Sándor Ibolya 
Europa Rally Tanács Tag 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


