VELIKONOCE – POMLÁZKA - ŠMIGRUST – ŠIBAČKA – 2009
Caravan Club Bratislava připravil

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ CARAVANISTŮ
v THERMÁLPARKU v Dunajské Stredě
ve dnech 10. – 13. 4. 2009.
Nejstarší písemná zpráva o Dunajské Stredě pochází z roku 1283 a od 17. stol je obchodním střediskem
Žitného ostrova. Termální prameny vyvěrají z hloubky cca 1500 m o teplotě 56 - 76,5 °C. Příznivě působí na
kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Termální koupaliště
bylo otevřeno v roce 1974, poskytuje celoroční služby ve svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na
vnější bazén s teplotou vody 36 - 38 °C. V letní sezóně jsou k dispozici i další čtyři bazény (rekreační 30 °C, bazén s
tobogánem 28 °C, sportovní - plavecký 25 °C, dětský bazén 33 °C), dva tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká
pláž, hřiště pro děti, maxišachy, restaurace, stánky rychlého
občerstvení a další služby, které slouží ke spokojenosti návštěvníků.
Od roku 2001 je v provozu nový krytý areál s bazénem o velikosti
300 m² s doplňkovým vybavením jako je sauna, dětský bazén, vířivý
bazén, masáž, presso a nové prostorné šatny.
Celý areál je obklopen lesoparkem s možností procházek na
udržovaných a značených lesních cestičkách. Termální lázně jsou po
rekonstrukci a jejich součástí je i camping. Bližší informace o
campingu najdete na: www.caravancamp.sk
Účastnický poplatek:
Poplatek za posádku/den (2 dospělé osoby, děti do 15 let, místo pro caravan s autem, či obytný automobil,
el.přípojka max. l kW a celodenní vstup do lázní 9 – 21 hod) je 18 EURO. Další osoba/den 5,97 EURO, čtyřnohý
miláček/den 2 EURO.
Organizační poplatek na posádku/pobyt je 7 EURO (dvě velikonoční kapustnice na posádku a půlnoční koupání
v sobotu).
Za úhradu možno využívat služeb WELLNESS centra. Pobyt možno prodloužit týden před a po setkání za stejných
finančních podmínek.
Pro cyklisty pořadatelé doporučují cyklovýlet do Gabčíkova.
Pořadatelé upozorňují: „VZHĹADOM NA CESTNÝ ZÁKON, VELKONOČNÁ OBLIEVAČKA UŽ V NEDELU!!!
Upozornění na nová pravidla silničního provozu na Slovensku:
Maximální rychlost v obci je 50 km/hod., 30 m před přejezdem 30 km/hod., pokud dovoluje kontrukce a je
v osvědčení o registraci vozidla příslušný zápis o nejvyšší rychlosti, mohou soupravy (auto a caravan) do 3,5 t na
silnicích mimo obec a dálnicích využívat rychlost do 90 km/hod., vyžaduje se celoroční svícení, cyklisté mimo obec
musí mít cyklistickou přilbu, děti do 15 let i v obci, chodci musí při snížené viditelnosti nosit reflexní prvky,
zakázány jsou antiradary. Při nehodách do škody 3.983 EURO není nutno volat policii, pokud nedošlo k úmrtí,
zranění, úniku paliva nebo poškození komunikace. Na místě je však nutné dohodnout viníka a sepsat záznam o
nehodě pro pojišťovnu. Telefonování za jízdy je zakázáno, při volání je povinná sada handsfree.
(bližší informace najdete na našich webových stránkách www.campingclubroznov.cz)
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. 3. 2009
Přihlášky zašlete na e-mail: campingclubroznov@seznam.cz, nebo tel.: 605 468 212 Vaňura Zd.. – V přihlášce
uveďte: jméno a příjmení, celkový počet dospělí/děti do 15 let, telefon/e-mail, adresa, auto + caravan/obytné
auto, příjezd, odjezd, klubová příslušnost.
Připravil: Zdeněk Vaňura, březen 2009

