
Camping Club Rožnov zve všechny své členy i ostatní příznivce karavaningu na: 

UKONČENÍ SEZONY 2012  
tentokrát opět v teplé vodě 

 
Várkért Thermál Camping, Pápa (H), od 11.10 do 14.10.2012  
 

V minulých letech jsme v říjnu pravidelně vyjížděli na náš poslední karavanistický výjezd již za ranních mrazíků 

do teplých vod. Toto ukončení sezony pořádal pravidelně Maďarský camping a caravaning club (MCCC) a už 

jsme si na to zvykli. Bohužel ve vedení MCCC nastala „palácová revoluce“ a nové vedení zatím příliš 

nekomunikuje a ani nenabízí dostupné informace v některém ze světových jazyků. 

Proto jsem se rozhodl, že si uděláme ukončení sami. Bohužel nemohu nabídnout program ani ceny, na které 

jsme byli zvyklí, když ukončení sezony pořádal MCCC.  

Termální lázně i Várkért Thermál Camping v Pápě není třeba většině karavanistů představovat. Většina z Vás 

zde již byla. Poslední velká karavanistická akce, která se zde konala, byl 15. ročník Dahlie Rallye v roce 2011. 

Proč jsem zvolil právě Pápu?   

Várkért Thermál Camping v Pápě je nejlepší camping 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. 

V campingu je 200 parcel 100m2 s přípojkou elektřiny (16A), pitné vody,  odpadu  a televize. V areálu 

campingu najdete všechny ostatní vymoženosti zpříjemňující pobyt návštěvníků. 

Cena ubytování  platná pro účastníky srazu  (sleva 20%  z oficielních cen) 

Posádka (parcela + 2 dospělí + elektrika + taxa) = 18 €/noc (cca 457.-Kč) t.j sleva 20% pro účastníky srazu 
Posádka (parcela + 2 dospělí + 2 děti + elektrika + taxa) = 21 €/noc (cca  533.-Kč) t.j. sleva 20% pro účastníky 
srazu. Poplatek za psa = 1 €/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 

Celodenní zlevněná vstupenka do termálních lázní = 1100,- HUF (100 Kč),  důchodci + školáci = 1000.- HUF 
(92.-Kč), děti (4 – 14 roků) = 800.- HUF (74.-Kč).  
 
Vícenásobný vstup do lázní během dne je možný. 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 si zajistěte 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 solárium, salon krásy, sauna, masáže, squash a lázeňské oddělení. 
Venkovní bazény mimo termální zahradu jsou v toto roční období již uzavřeny. 
 
Bližší podrobnosti o Várkért Thermál Camping najdete na webových stránkách www.thermalcamping.de a  o 

samotných termálních lázních na http://www.varkertfurdo.hu/de 

Vzhledem k tomu, že tento sraz pořádám sám, nejsem schopen zajistit společný program, výlety ani večerní 
tanečky. Proto si budeme organizovat vlastní program každý podle své chuti. 
 
Pokud máte zájem se tohoto ukončení sezony zúčastnit, pošlete mi svou přihlášku na Mailovou adresu 
campingclubroznov@seznam.cz . Na přání vedení campingu je termín uzávěrky přihlášek  15.9.2012.  
 
V přihlášce uveďte: Jméno, Příjmení, Bydliště, Klub (není podmínkou), auto – karavan, počet osob, datum 
příjezdu a datum odjezdu. 
 
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 

Vašek Hronek 
Camping Club Rožnov 
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