
Podzimní setkání karavanistů 25.–30. 10. 2013 

Thermal Camping v Cserkeszőlő, Maďarsko 
GPS: 46°51'51.525"N, 20°12'8.153"E 

 

Na základě přání některých účastníků Jarního setkání v maďarském 

Agárdu uspořádat podobnou akci v dalších méně známých termálních 
lázních jsem se rozhodnul pro Cserkeszőlő. Trochu pozdní termín byl 
stanoven z důvodu státního svátku 28. 10. 2013 v ČR a podzimních 

prázdnin 29. – 30. 10. 2013. Na jaře letošního roku zde byli karavanisté 
z Lódzkie clubu campingu i caravaningu a moc se jim zde líbilo. Bližší 

informace o campu a termálních lázních nejdete na těchto odkazech: 
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=hu&u=http://www.cser
keszolofurdo.hu/&prev=/search%3Fq%3Dcserkeszolo%26hl%3Dcs%2

6client%3Dfirefox-
a%26hs%3DaLE%26tbo%3Dd%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&sa=X&

ei=g5MiUYeQD8rQtAbo2ICQAQ&ved=0CD8Q7gEwAQ 
 

http://www.cserkeszolofurdo.hu/ 
 

http://www.cserkeszolo.hu/ 
 

http://www.madarske-lazne.cz/madarske-lazne/cserkeszolo/ 
 

Vedení campu a termálních lázní nám vyšlo vstříc a ceny, včetně 

neomezeného vstupu do termálních lázní, byly dohodnuty následovně a 
platí pouze pro řádně přihlášené účastníky přes Camping club Rožnov p. 
R. pro 3 noci před a 3 noci po termínu setkání:  

Dospělá osoba        1.600,- Ft/noc 
Dítě 4-14 let        1.150,- Ft/noc 

Dítě do 4 let        Zdarma 
Elektřina            800,- Ft/noc 
Karavan, obytné auto          700,- Ft/noc 

IFA 18 let a výše           400,- Ft/noc 
Platit lze bankovními kartami. 

Vratná záloha na vstupenku do termálních lázní  1.000,- Ft 
 

Thermal Camping se nachází přímo vedle lázní s kapacitou 120 míst pro 
karavany a 80 míst pro stany. Rozměr parcel je cca 50 m2. Dostatečně 

vzrostlé stromy poskytují stín v žáru slunce (to už asi moc pálit nebude). 
Součástí campu je restaurace, tři společenské místnosti, WC se sociálním 

zařízením, kuchyňka, pračka, žehlička apod. 
Upozornění: Jelikož hlavní sezóna končí 30. 9. 2013, nebudou k dispozici 
všechny venkovní bazény. 
 

Uzávěrka přihlášek je 7. 10. 2013. Následně bude jmenný seznam zaslán 
vedení campu. 
 

Pokud vás tato nabídka i přes pozdní termín zaujala, stáhněte si 
přihlášku do svého PC, vyplňte ji, uložte a e-mailem pošlete na adresu: 

campingclubroznov@seznam.cz 
 

Na setkání v Cserkeszőlő se těší 
 

Zbyněk Vaňura 
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