Členové Camping Clubu Rožnov uspořádali

Na „Lázeňský vandr“ ve dnech 12. – 17. září 2013 se vydaly dvě posádky Zdeňků
jun. a sen. Vaňurových s manželkami. Ve čtvrtek 12. 9. jsme startovali v 17.00 od Lídlu
ve Val Meziříčí, abychom se přesunuli do Büku – termálních lázní v Maďarsku. Před
půlnocí jsme byli na místě a zacampovali před campem Termál. Ráno nás přivítala paní
Vargo, zavzpomínali jsme na naše návštěvy před léty a již jsme najeli na „naše“
strategické místa u toalet a vstupu do termálních lázní. Termální voda byla objevena
náhodně v roce 1957 při ropném průzkumu, kdy z hloubky 1.282 m vytryskl až 70 m
vysoký sloupec vody 58°C teplý. Již v roce 1962 byly otevřeny lázně. Snažili jsme se plně
využít nabídky a tak jsme těla intenzivně trápili v různě teplých vodách.
Po dvou dnech jsme se přesunuli do Hegykö, campu Sára, který tvoří jeden celek
s termálním koupalištěm. Camp na nás neudělal oslňující dojem, volná místa byla
rezervována, další byla trvale obsazena s různými doplňky ke karavanům včetně
zahrádek. Našli jsme místo pod vrbou a spěchali jsme do termálů, které lze označit za
mini. Vše zářilo čistotou a kupodivu jsme vždy v sedacích bazénech našli místo. Termální
voda tryská z hloubky 1.434 m a má 55°C.
Lipót byl posledním našim zastavením na našem vandru, do kterého jsme se
přesunuli nejbližší cestou přes Rakousko. Termální koupaliště, které tvoří jeden celek
s campem patří k nejmladším zařízením tohoto druhu v Maďarsku a svou koncepcí
splňuje ty nejnáročnější požadavky. Termální voda vyvěrá z hloubky 2.000m a má teplotu
65°C. Překvapilo nás, že v campu včetně nás bylo pouze pět posádek, další hosté byli
ubytování v mobilních domech v campu. Dalo by se říci, , že v tomto zařízení si každý
najde svou parketu a je to ráj pro rodiny s dětmi. Nevýhodou je skutečnost, že zde chybí
zastřešené vodní plochy v případě nepříznivého počasí.
Všechny tři zařízení inzerují celoroční provoz. Celkem jsme na vandru ujeli cca
700 km a v jednotlivých zařízeních za dvoučlennou posádku, caravan, auto, el proud
včetně vstupů do lázní zaplatili za noc: Bük 870,- Kč, Hegykö 550,-Kč, Lipót 730,- Kč.
Platit bylo možno bankokartami a při prezentaci byly přijímány karty CCI, i když pouze
v Büku byla poskytnuta 10 % sleva na osoby.
Fotografie z našeho lázeňského vandru si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
Zdeněk Vaňura sen.
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