
Camping Club Rožnov zve všechny příznivce karavaningu na:

UKONČENÍ SEZONY 2014
opět v teplé vodě

Thermálcamping, Pápa (H), od 9.10 do 12.10.2014

I když letošní karavanistická sezona je ještě v plném proudu, chci Vás již nyní pozvat tradiční Ukončení
karavanistické sezony 2014, které se bude konat již po třetí v nejmodernějším maďarském campingu v městě
Pápa..

Termální  lázně  i  Thermálcamping  v Pápě  není  třeba  většině  karavanistů  představovat,  protože
v minulých letech se zde konalo mnoho karavanistických akcí.

Proč jsem zvolil právě Thermálcamping v Pápě?  

Thermálcamping  v Pápě  je  nejmodernější  camping  v Maďarsku.  V letošním  roce  obdržel  nejvyšší
ocenění "Best Camping 2014" od ADAC / ANWB a byl vyhodnocen jako 58. nejlepší camping v Evropě. Hosté
zde  mají  k  dispozici  dostatek  volných  parcel,  nejlepší  sociální  zařízení,  jaké  jsem  kdy  v campingu  viděl,
bezplatné připojení WiFi, moderní termální lázeňský komplex v těsné blízkosti,  kvalitní a cenově dostupné
restaurace v campingu i ve městě, možností nákupů v blízkých supermarketech nebo na místním tržišti, atd,
atd. 

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

Město Pápa 

je nekrásnějším barokní město Maďarska se 33000 obyvateli vzdálené 46km jižně od Györu. Do centra
města se dostanete z campingu za 10 minut pěšky přes park. Po dlouhodobé rekonstrukci bylo 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  (doporučuji)  nebo  výpěstky  místních  zemědělců,  ale  také  shlédnout   spoustu
vietnamského pouťového zboží. Pokud nebudete ponořeni v termální vodě, tak můžete navštívit jeden ze 13
kostelů, zámek hraběte Esterházyho, muzeum modrotisku a mnoho jiných zajímavostí. 

Cena ubytování pro účastníky srazu    

Posádka (parcela + 2 dospělé osoby + auto + karavan (obytné auto)+ elektřina + tur. taxa) = 19 €/noc 
Další dospělá osoba nad 18 let = 4,5€/noc včetně turistické taxy
Dítě (4-18 let) = 1,5€/noc
Dítě (0-4 roky) = zdarma
Tyto ceny platí také 3 dny před a 3 dny po termínu konání akce.
Takto si můžete snadno spočítat, kolik budete platit a předejdete tím dodatečným nesrovnalostem.

http://www.thermalcamping.de/


Vstup do termálních lázní

Po předložení ubytovacího průkazu si můžete zakoupit celodenní slevněnou vstupenku do termálních lázní za 
pouhých 1200HUF (110.- 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. 

Předností termálních lázní v Pápě je, že je dosud neobjevili „účastníci zájezdů“ z Česka a Slovenska. Proto je 
zde dostatek místa v bazénech  a klid v lázních i ve městě.

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

Program srazu.

Předpokládám, že hlavní náplní bude setkání přátel karavaningu a zhodocení letošní sezony spojené s relaxací
v teplých termálních bazénech.  Přesto jsme pro Vás připravili na páteční večer společné posezení ve velkém
stanu,   vystoupení  Blues  Brothers  show s výborným zpěvákem, taneční  skupiny Rebel  Lyon,  losování  cen
tomboly a diskotéku oblíbeného karavanistického DJ Tibora Labudy, atd. Na  sobotu připravujeme výlety do
okolí. Bude to např. exkurze do blízkého vojenského letištně NATO, nebo ochutnávku vína v nejmenší vinařské
oblasti, 431m vysoké hoře vulkanického původu Somló. Vína z této oblasti soupeří s Tokajskými víny. Abyste si
mohli povykládat s přáteli, nebude na sobotu večer organizován žádný program.  Přihlášené posádky budou o
konečné podobě a cenách výletů informovány. 

Losování sponzorských darů. 

V průběhu  pátečního  večera  budou  vylosovány  sponzorské  ceny.  Do  losování  budou  zařazeny  všechny
posádky, které se přihlásí do uzávěrky tj. 20.9.2014.

 Za Vaše sponzorské dary Vám předem děkuji.  Každý určitě  najde něco,  čím by udělal  ostatním přátelům
radost.

Přihlášky

Pokud máte zájem se tohoto ukončení  sezony zúčastnit,  pošlete mi  svou přihlášku na E-Mailovou adresu
campingclubroznov@seznam.cz .  Uzávěrka  přihlášek  je  20.9.2014,   nebo  po  naplnění  sjednané  kapacity.
Posádkám, které se přihlásí do uzávěrky budou přiděleny parcely podle klubů.  Seznam přijatých posádek
bude průběžně zveřejňován 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,  datum příjezdu a  datum odjezdu.  Pokud
uvedete i svou E-mailovou adresu, zašlu Vám předem  aktuální  podrobné  informace týkající se této akce.
Další  podrobné  informace  týkající  se  této  akce  Vám  rád  poskytnu  na  své  E-Mailové  adrese
campingclubroznov@seznam.cz nebo vasek1353@seznam.cz , nebo telefonu +420 604528437

Na shledanou s Vámi opět po roce v teplé vodě v Pápě se těší

Ing. Václav Hronek
Camping Club Rožnov
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PŘIHLÁŠKA NA:

    

    UKONČENÍ SEZONY 2014 

    
THERMÁLCAMPING, PÁPA (H), 9.-12.10.2014

 Jméno a příjmení:   

          

 

Bydliště:

 
 

 

          

 Klub (není podmínkou):   

          

 E-Mailová adresa:   

          

 Přijedu s:        karavanem     obytným autem  

          

 Datum příjezdu:      

          

 Datum odjezdu:      

          

 Počet dospělých:     

        

 Počet dětí (4 - 18 roků):     
        

 Pes    
          
 Další poznámky a vzkazy pro pořadatele:     

 

 

 
          

 
Přihlášku uložte do svého PC, vyplňte, znovu uložte a odešlete jako přílohu 
E-mailem nejpozději do 20.9.2014 na adresu:  

 campingclubroznov@seznam.cz  
 Seznam přijatých přihlášek bude průběžně zveřejňován na našich 

webových stránkách:
 

  www.campingclubroznov.cz  
          

 
Pokud budete přihlášeni a nebudete se moci z nějakých důvodů zúčastnit, informujte nás 
o tom prosím co nejdříve mailem, SMS nebo telefonicky  
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