
 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ 
V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH 

TAMÁSI 
24. – 29. 10. 2014 

 

 
 
Jelikož pro mnohé z nás karavanistická sezóna nikdy nekončí, rozhodl jsme se 
využít státního svátku a podzimních prázdnin k uspořádání setkání karavanistů 

v maďarských termálních lázních Tamási. Vedení campu vyšlo vstříc a přesto, že 
oficiálně je camp v provozu do 15. 10., bude nám za výhodnou cenu k dispozici až 
do 29. 10. Kdo by si chtěl pobyt prodloužit, může přijet za stejných cenových 

podmínek již 21. 10. 2014.  Upozorňuji, že sociální zařízení nejsou vytápěná, a tak  
v případě chladného počasí zde může být zima. 

 
Termální lázně Tamási se nachází v župě Tolna, cca 40 km od Siófoku na křižovatce 
hlavních silnic 61 a 65 jižně od jezera Balaton a jsou prvními lázněmi v Maďarsku, 

které kompletně vyhovují hostům se zdravotním omezením pohybového aparátu. 
Jsou centrem regionu, leží při úpatí jehličnany porostlé Hradní hory na celkové ploše 

7 ha. Lázně jsou otevřeny celoročně a jejich léčivá voda s vysokým obsahem solí se 
osvědčuje zejména při léčbě degenerativních změn u končetin a kloubů, opotřebení 
chrupavek, poúrazové péči. Jsou to také moderní zážitkové lázně se širokou 

nabídkou wellness programů a aktivního odpočinku. 
 

Vnitřní bazény jsou rozděleny na část v přízemí a 1. patro.  V přízemí se nacházejí  
4 bazény s vodou teplou 30 0C – 32 0C s různou hloubkou vody, bazén s vodou 
teplou   34 0C – 36 0C   s  hloubkou  vody  90 cm  a  brouzdaliště  s vodou  teplou  

30 0C – 32 0C. V 1.  patře  jsou  relaxační  a  odpočinkové  bazény  s vodou  teplou  
32 0C – 34 0C, 34 0C – 36 0C a 36 0C – 38 0C s hloubkou vody 90 cm. 

 
Venku se nacházejí 2 plavecké bazény s vodou teplou 25 0C – 27 0C a 30 0C – 34 0C, 

2 termální bazény s vodou teplou 30 0C – 34 0C a dětské brouzdaliště s vodou teplou 
30 0C – 34 0C. Vzhledem k pokročilému datu nebudou otevřeny všechny venkovní 
bazény. 

 



V saunové části je stříkající bazén s vodou studenou 14 0C – 16 0C s hloubkou vody 
108 cm  a  2 chodící  bazény  s hloubkou  vody  45 cm  o  teplotě  14 0C – 16 0C      

a 36 0C – 38 0C. 
 
Camp se nachází v bezprostřední blízkosti termálních lázní (GPS: 46°37'22.926"N 

18°17'1.796"E) s neomezeným vstupem do termálních lázní na základě 
magnetických hodinek, které slouží i ke skříňkám v šatnách. 

  
Na základě přihlášek, které budou zaslány vedení campu, Vám budou účtovány níže 
uvedené ceny. Po příjezdu se každý prezentuje na recepci campu. Termín pobytu si 

každý volí individuálně a nebude organizován žádný doprovodný program. 
 

Cenové podmínky: 
2 dospělé osoby      3.000 HUF/noc 

Každá další dospělá osoba v posádce        500 HUF/noc 
Každé další dítě 3 – 14 let v posádce     200 HUF/noc 
Pes           300 HUF/noc 

Dítě do 3 let      Zdarma 
V cenách je zahrnut obytný vůz nebo osobní auto s karavanem, elektřina a 

IFA. Cena nezahrnuje neomezený vstup do termálních lázní. Ten činí 1.000 
HUF/osoba/den bez ohledu na věk a umožňuje vstup do všech prostorů 
termálních lázní včetně sauny a tobogánů vyjma masáží. 

Camp lze platit kartou nebo Forinty, termální lázně JEN Forinty. 
 

Přihlášku, kterou najdete na www.campingclubroznov.cz, si uložte do svého PC, 
vyplňte, znovu uložte a odešlete do 10. 10. 2014 na e-mail: 
campingclubroznov@seznam.cz . V případě, že by Vám přihláška nešla vyplnit, 

napište požadované údaje textem do e-mailu. Seznam přihlášených bude průběžně 
zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz , s čímž každý 

přihlášený souhlasí. Pokud se nebudete moci po přihlášení z různých důvodů 
setkání zúčastnit, dejte mi tuto skutečnost na vědomí. 
 

Bližší informace si můžete prohlédnout na: http://tamasifurdo.com/ a 
http://www.tamasikemping.hu/ 

 
 
Na setkání v Tamási se těší 

 
 

Zbyněk Vaňura 
Září 2014 
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