Jelikož loňský květnový pobyt v Agárdu měl u zúčastněných kladný ohlas,
rozhodli jsme se toto setkání zopakovat i v letošním roce. Na základě
přihlášek, které budou poslány vedení campu, budou pro přihlášené
rezervovány parcely dle uvedeného příjezdu a odjezdu. Camp sousedí s nově
zrekonstruovanými termálními lázněmi v Agárdu (GPS 47°11'19.500"N
18°37'33.121"E). Termín pobytu si každý volí individuálně a nebude
organizován žádný doprovodný program. Po příjezdu se každý prezentuje na
recepci campu, kde mu bude přidělena parcela a obdrží vstupenku do
termálního koupaliště. Vše bude probíhat v režii campu, jelikož já s
manželkou bych měl být přítomen až od rána 8. 5. 2014. V případě příjezdu
v nočních hodinách je možné přespání na rozlehlém parkovišti před vjezdem
do campu bez možnosti připojení na elektřinu.
Cenové podmínky:
2 dospělé osoby
4.500 HUF/noc
2 dospělé osoby + 2 děti 3 – 14 let
5.500 HUF/noc
Každá další dospělá osoba v posádce
1.500 HUF/noc
Každé další dítě 3 – 14 let v posádce
1.000 HUF/noc
Dítě do 3 let
Zdarma
IFA osoba nad 18 let
400 HUF/noc
V cenách je zahrnut obytný vůz nebo osobní auto s karavanem,
elektřina a neomezený vstup do termálních lázní.
Platba možná platebními kartami.
Jelikož ceny platí jen pro řádně přihlášené, je bezpodmínečně nutná
přihláška předem.
Přihlášku, kterou najdete na www.campingclubroznov.cz si uložte do svého
PC, vyplňte, znovu uložte a odešlete do 10. 4. 2014 na e-mail:
campingclubroznov@seznam.cz Seznam přihlášených bude průběžně
zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz V případě,
že po přihlášení se z různých důvodů nebudete moci setkání
zúčastnit, dejte mi tuto skutečnost na vědomí.

Bližší informace o termálních lázních a campu v Agárdu.
Léčebné, termální a zážitkové lázně Agárd jsou nejoblíbenějšími lázněmi
Regionu Jezero Velence a župy Fejér. Lázně prošly v letech 2007 - 2008
důkladnou rekonstrukcí, díky které se staly lázeňským komplexem
evropského standardu. Byly rozšířeny o různé služby a vodní atrakce. Na
rozloze 9 ha zeleně je k dispozici venkovní termální bazén s objemem 300
m3, krytý léčebný bazén 300 m3 a rodinný bazén o objemu 180 m3 s
množstvím vodních atrakcí (zážitkové prvky, chrliče, masážní lůžka,
vodopády, gejzíry a bazénkem pro nejmenší), krytý zážitkový bazén
(zážitkové prvky, chrliče, masážní lůžka, vodopády, gejzíry a bazénkem pro
nejmenší s tobogankem (skluzavka) a vodní hřib. Dále je k dispozici místnost
pro děti s hračkami, dobrodružný park pro děti do 14. let, saunová zahrada
(infrasauna, finská sauna, světelná a aroma kabina, kombinovaná pára,
uzavřená a otevřená odpočívárna, hydromasážní vana pro 6 osob, wellness
masáže, osvěžující masáže, pedikúra, manikúra, koktejlový bar, restaurační
zařízení, Caracalla (hydromasáž v kombinaci vody, vzduchu a světelných
efektů), spinning, aerobic, joga a solná terapie.
Léčivá voda o teplotě 58˚C vyvírá z hloubky 1.000 m, využívá se po
zchlazení na 32 - 36˚C. Je bohatá na rozpuštěné minerály. Termální voda
díky léčivým účinkům je vhodná pro léčení poruch pohybového ústrojí,
chronických revmatických potíží, opotřebovaných kloubů (artróza) a
gynekologických problémů. Využívá se s výbornými výsledky v rehabilitaci
poúrazových stavů a ochrnutí. Nedoporučuje se pro osoby s vysokým
krevním tlakem, nemoci srdce a krevního oběhu, infekční kožní choroby.
Jednotlivé parcely campu jsou rozděleny živým plotem. Do středu campu je
situovaný velký přístřešek s možností posezení, grilování a opékání na ohni.
V budově u vjezdu jsou moderní sociální zařízení, společenská místnost,
místnost vybavená pračkami a kuchyňka s vařiči, varnými konvicemi a
mikrovlnnými troubami.
Přilehlé přírodní jezero Velence, obklopené na jeho severní části nízkým
pohořím, naskýtá nenáročné cyklovýlety kolem jezera.
Bližší informace si můžete prohlédnout na: http://www.agarditermal.hu/
nebo na webových stránkách www.campingclubroznov.cz v sekci Články a
galerie, kde je zveřejněn článek a fotografie z našeho loňského květnového
pobytu.
Na setkání v Agárdu se těší
Zbyněk Vaňura
Leden 2014

