
Putování Maďarskem od jihu k severu 
 
30.6.2013  v 8.00 hod. začíná naše dlouho plánovaná a 
očekávaná cesta do Itálie s našimi věrnými kamarády Sabinou, 
Dušanem, Ladou a Nelou. Zpočátku cesta probíhá hladce. V  
Rakousku, nedaleko Gratze, však narážíme na problém s našim 
autem, který nedovoluje pokračovat v jízdě dál přes Alpy. Po 
dlouhém a bedlivém uvážení měníme plán dovolené. Sen o 
vysněné Itálii zcela mizí. Opouštíme Rakousko a stahujeme se do 
Maďarska. Zastávka č.1 - známé termály Bük. V klidu kempujeme 
a přemýšlíme, proč nás auto zradilo, zvlášť, když další průběh 
cesty byl bez problému. Nevzdáváme se myšlenky na moře a po 
dvoudenní relaxaci tedy vyrážíme směr Chorvatsko. Auto jede 
dobře, ale nervozita nás dvou je vyšší a důvěra v auto nižší,  proto 
znovu ustupujeme od plánu. Někde na úrovni Balatonu se 
loučíme s milými společníky. Mávaje jim mokrými kapesníky, 
Perničtí pokračují do Chorvatska a my definitivně zůstáváme v 
Maďarsku. Zastávka č.2 - Balaton – Vonyarcvashegy Camping 
Park. 

 
 
Je to malý, klidný kemp s ucházejícím zázemím. Z blízkého kopce 
je krásný výhled na kemp a Balaton. Jen těch komárů!!! Večery se 
v žádném případě nedají trávit venku. Druhý den navštěvujeme 



přírodní lázně Hevíz. Lázeňské město hezké, ale díky tomu, že 
hluboké jezero není vhodné pro děti, nás návštěva nijak zvlášť 
neoslovila. U Balatonu kempujeme 2 noci a pokračujeme dále. Ale 
kde? Zůstat někde u Balatonu nebo jet do termálu? Komáři 
rozhodli. Zastávka č. 3- termály Lipot. Tyto nám dusud neznámé 
termály vzdáleny asi 15 km od Mossonmagyarovaru nás doslova 
nadchly svou malebností. Velice útulné, postavené v selském 
duchu. Potěšila nás i příznivá cena za pobyt. Kemp je loni poprvé 
otevřený, tedy nový, čistý a má velmi dobré zázemí. 
Zůstáváme 3 noci. Potkáváme krajany z jižní Moravy a plánujeme 
společně strávit večer. Ale zase ti otravní komáři!!! Ještě horší než 
u Balatonu. Nepomáhají repelenty, svíčky, prostě nic. Jedním 
slovem DĚS! Zahaleni od hlavy k patě tedy trávíme společně 
večer před karavanem. Ráno byl vidět výsledek. Několik desítek 
štípanců po celém těle. Je to důsledek nedávných povodní v této 
oblasti. S dobrým pocitem a pozitivními zážitky opouštíme lázně, 
opouštíme i Maďarsko a přibližujeme se k domovu. Poslední noc, 
zastávka č.4, kempujeme ve slovenských termálech Chalmová 
nacházející se mezi Trenčínem a Prievidzou. Ty shrnu sloganem, 
že zážitek nemusí být vždy pozitivní, ale silný. 
Po více jak týdenním putování jsme se šťastně vrátili domů. 
Již teď můžeme říct, že se zase těšíme na moře. 
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