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PODZIMNÍ SETKÁNÍ 

KARAVANISTŮ 

V CSERKESZÖLÖ    aneb léto 

lze zažít i na konci října. 

 

 

Na Jarním setkání karavanistů v Agárdu myšlenka, na konci října skutečnost. Když jsme za letního 
počasí na Jarním setkání karavanistů v Agárdu si řekli, že využijeme podzimních prázdnin k pobytu 
v termálních vodách z některých lázních v Maďarsku, spíše jsme měli obavy, abychom někde 
nezapadli sněhem. Pozdní termín na konci října odradil určitě řadu karavanistů, ale ti, co se do 
Cserkeszölö vydali určitě nelitovali. Holt odvážným štěstí přeje. Teploty přes den kolem 250 C, v noci 
teplota neklesla pod 100 C. Prostě parádní letní počasí s jasnou modrou oblohou. 
 
Místo nám doporučil náš kamarád Kálmán. Velký, ale ne ještě dobudovaný camp pojme kolem 300 
karavanů, plus nabízí ubytování letos pouze ve starších, příští rok v nově postavených chatkách, které 
během našeho pobytu rostly jako hřiby po dešti. Ubytovaní v campu mohou využít kuchyňky vybavené 
vařiči, mikrovlnnými troubami a troubami na pečení. Pokud si potřebuje někdo něco vyprat, je mu 
k dispozici pračka a žehlící prkno s žehličkou. Součástí campu a lázní je i hotel, takže ubytování si 
každý může vybrat dle své libosti. 
 
Ceny na naše setkání byly domluveny od 22. 10. do 2. 11. 2013, takže každý si mohl vybrat termín, 
který mu vyhovuje, a tak to také bylo. Přijely 2 posádky z Caravan24, 8 posádek z pořádajícího 
Camping clubu Rožnov p. R a 2 posádky neregistrované v žádném karavanistickém klubu. Rovinaté 
okolí vesničky Cserkeszölö přímo vybízí k projížďkám na kolech, ale většina z nás sem přece přijela za 
koupáním. 
 
Termální koupaliště se řadí mezi ty větší v Maďarsku a přesto, že bylo pokročilé datum, bylo otevřeno 
5 venkovních bazénů s masážními lůžky, tryskami a perličkovými sedátky s termální vodou teplou od 
320 C do 390  C. Pro plavce byl k dispozici menší plavecký bazén s vodu teplou 280 C. Nově 
vybudovaný komplex nabízel dalších 5 vnitřních bazénu, z toho ze dvou bylo možno vodou vyjít do 
venkovního prostoru. Děti využívaly k zábavě tobogán, který však nebyl v ceně vstupného. Během 
hlavní sezóny můžou návštěvníci využít ještě velký plavecký bazén, venkovní skluzavky, bazén 
s vlnobitím, dětské bazény a brouzdaliště. Komu se nechce vařit, jistě ho uspokojí stánky 
s občerstvením nebo jídlo v restauraci. 
 
Závěrem mohu jistě za všechny napsat, že lázně, které nikdo z 12 posádek dříve nenavštívil, nikoho 
nezklamaly a všichni byli spokojeni. S povděkem kvitovali, že zase poznali něco nového, kam by je 
nenapadlo bez organizace zavítat. 
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