
Camping Club Rožnov zve všechny příznivce karavaningu na: 

UKONČENÍ SEZONY 2013  
 tentokrát opět v teplé vodě 

Várkért Termál Camping, Pápa (H), od 10.10 do 13.10.2013 
 

Po úspěšném konání loňského ročníku Ukončení karavanistické sezony, jsem se rozhodl toto setkání 
karavanistů na závěr sezony  letos opět zopakovat. 

Termální lázně i Várkért Termál Camping v Pápě není třeba většině karavanistů představovat. Většina z Vás 
zde to již zná z předchozích srazů, které se zde konaly v minulých letech. 

Proč jsem zvolil právě Pápu?   

Várkért Termál Camping v Pápě i v roce 2013 patří k nejlépe vybaveným a hodnoceným campingům v  
Maďarsku  s  dostatkem volných parcel, nejlepším sociálním zařízením, jaké jsem kdy v campingu viděl, 
bezplatným připojením WiFi, moderním termálním lázeňským komplexem v těsné blízkosti, kvalitní a cenově 
dostupné restaurace ve městě, blízkost možností nákupů v supermarketech, atd, atd. Také v samotném městě 
Pápa, nekrásnějším barokním  městě Maďarska je možno mnoho vidět. 

V campingu je přes 200 parcel 100m2, každá s přípojkou elektřiny (16A), pitné vody, odpadu a televize. 
V areálu campingu najdete všechny ostatní vymoženosti zpříjemňující pobyt návštěvníků. Pro těžké obytné 
automobily jsou zde zvláštní zpevněné parcely. Bližší podrobnosti o Várkért Termál Campingu najdete na 
webových stránkách www.thermalcamping.de 

Program srazu. 

Předpokládám, že hlavní náplní bude setkání přátel karavaningu na závěr letošní sezony, nebo relaxace 
v teplých termálních bazénech. Nejlepší bude asi kombinace obou činností. Přesto pro Vás připravuji na 
páteční večer společné posezení ve velkém stanu, který vedení campingu zajistilo, vystoupení Blues Brothers 
show, taneční skupiny Rebel Lyon, losování cen tomboly a diskotéku oblíbeného karavanistického DJ Tibora 
Labudy, atd. Program se ve spolupráci s vedením kempu průběžně připravuje a o jeho konečné podobě budou 
přihlášené posádky předem informovány.  

Tombola.  

Na pokrytí organizačních nákladů budeme organizovat tombolu. Pokud budete ochotni přispět sponzorskými 
dary do této tomboly, budu vám povděčen. Losování tomboly se uskuteční v pátek večer ve velkém stanu. 

Co je v Pápě nového? 

Po dlouhodobé rekonstrukci bylo v letošním roce opět otevřeno náměstí.  Stojí za to si prohlédnout nové 
vodotrysky, večerní osvětlení i navštívit místní kavárničky. Nezapomeňte také navštívit tradiční tržiště, nasát 
zajímavou atmosféru. Zde si můžete koupit oblíbené masné výrobky místních řezníků nebo výpěstky místních 
zemědělců, ale také shlédnout  spoustou vietnamského pouťového zboží. V době konání našeho srazu se také 
koná ve městě výstava hodin. 

http://www.thermalcamping.de/


 

Cesta do Maďarska. 

Seznamte se s odchylkami v dopravních předpisech platnými v Maďarsku kliknutím: ZDE. Víte např. že 
maximální povolená rychlost soupravy auto+karavan mimo uzavřenou osadu je v Maďarsku na rychlostních i 
ostatních silnicích pouhých 70km/hod?  Za překročení povolené rychlosti můžete zaplatit v přepočtu až 
27000Kč. Dejte si tedy cestou pozor. 

Cena ubytování  platná pro účastníky srazu  (sleva 20%  z platného ceníku campu) 

Posádka (parcela + 2 dospělí + elektřina + taxa) = 18 €/noc (cca 468.-Kč) tj. sleva 20% pro účastníky srazu 
Posádka (parcela + 2 dospělí + 2 děti + elektřina + taxa) = 21 €/noc (cca  546.-Kč) tj. sleva 25% pro účastníky 
srazu. Poplatek za psa = 2 €/noc. Zde uvedené ceny jsou již včetně slevy. 
 
Uvedené ceny platí také při příjezdu 3 dny před a 3 dny po termínu konání akce. 
 
Doporučuji  platbu v € v hotovosti, která je cenově nejvýhodnější. Platba kartou se přepočítává přes aktuální 
kurz HUF/€  + manipulační příplatek 3 €.  
 
Vstupné do termálních lázní 

Po předložení ubytovacího průkazu obdržíte celodenní slevněnou vstupenku do termálních lázní za pouhých 
1200HUF (108 Kč),  důchodci + školáci za 1100HUF (100.-Kč) a děti (4 – 14 roků) = 900HUF (80.-Kč).  
 
Na tuto vstupenku je možný vícenásobný vstup do termálních lázní během jednoho dne. Vratná záloha na 
skříňku v šatně = 1000 HUF.  
Vstupné se platí v HUF. V campingu není možno přímo směnit valuty na HUF. Ve městě jsou směnárny 
v supermarketech Tesco nebo Interspar. Proto doporučuji zajistit si  HUF předem. 
 
V tuto roční dobu jsou otevřeny následující bazény: 
Termální hala – vnitřní bazény  34oC a 38oC s viřivkami a tobogánem - otevřeno  9:00 – 21:00 hod 
Termální zahrada – venkovní bazén 34oC s vířivkami a vodním kolotočem - otevřeno 9:00 – 21:00 hod 
Plavecká hala – vnitřní bazény  27oC a 33oC - otevřeno 6:00 – 22:00 hod 
Lázeňský dům – otevřen od ledna 2012, sedací bazén 38oC a tělocvičný bazén 36oC - otevřeno 16:00 – 20:00 
hod (pro hosty campingu nad 18 let – dodatečné vstupné 600.-HUF) 
Mimo to je návštěvníkům lázní k dispozici samoobslužná restaurace, bufet, solárium, salon krásy, sauna, 
masáže, squash a lázeňské oddělení. Venkovní bazény mimo termální zahradu jsou v tomto ročním období již 
uzavřeny. 
Podrobné informace o termálních lázních v Pápě nejdete na http://www.varkertfurdo.hu/de 

Přihlášky 
 
Pokud máte zájem se tohoto ukončení sezony zúčastnit, pošlete mi svou přihlášku na Mailovou adresu 
campingclubroznov@seznam.cz . Uzávěrka přihlášek je 1. 10.2013, nebo po naplnění sjednané kapacity 130 
posádek. Seznam přijatých posádek bude průběžně zveřejňován na našich webových stránkách 
www.campingclubroznov.cz v sekci Připravované akce. 
 
Přihlášku najdete v příloze této pozvánky, nebo zašlete mailem následující údaje: Jméno, Příjmení, Bydliště, 
Klub (není podmínkou), auto – karavan, počet dospělých osob, pes, datum příjezdu a datum odjezdu. Pokud 
uvedete i svou mailovou adresu, zašleme Vám předem  aktuální podrobné  informace týkající se této akce. 
 
Další podrobné informace týkající se této akce Vám rád poskytnu na své Mailové adrese 
vasek1353@seznam.cz , nebo telefonu +420 604528437 

Na shledanou s Vámi v teplé vodě v Pápě se těší 

Ing. Václav Hronek    
Camping Club Rožnov 
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