Jarní setkání karavanistů
v termálních lázních
TAMÁSI – MAĎARSKO
1. – 10. května 2015
Po šesti měsících, kdy se v Tamási konalo Podzimní setkání karavanistů, se
sešlo 19 posádek z Česka a Slovenska znovu. Oproti podzimu po celou dobu
setkání bylo krásné slunečné počasí, žádné bahno a kaluže vody. Prostor
v campu byl částečně omezen z důvodu vrtu nového termálního pramene, ale
pro naše posádky bylo místa dost. Je třeba ocenit velmi vstřícný postoj
vedení campu, kdy po celou dobu našeho setkání byly veškeré stavební práce
přerušeny, abychom nebyli ničím rušeni.
Z původně 25 přihlášených posádek přijelo jen 19. Dvě posádky se omluvily
z důvodu onemocnění, jedna nevyjela ani z Rožnova p. R. z důvodu nehody,
další posádka se musela vrátit ze Siofóku z důvodu závady na karavanu,
jedné posádce se nelíbilo prostředí campu, a tak hned odjela a jedna
posádka z Caravan 24 nepřijela bez omluvy.
Počasí lákalo především ke koupání, kdy oproti podzimu byl napuštěn
i termální bazén vedle polokrytého. Překvapilo nás, že v termálních lázních
jsme byli skoro sami, a tak nebyl žádný „boj“ o masážní trysky, masážní
lehátka, tobogán a jiné vymoženosti. Většinu času jsme trávili ve venkovních
bazénech a až v nočních hodinách jsme se přesouvali do krytých bazénů,
saun, solné místnosti a relaxačních zón.
Mimo koupání si řada z nás udělala procházku do města, do dančí obory,
prošli naučnou stezku s výstupem na rozhlednu nebo absolvovali výlety na
kolech do rovinatého okolí Tamási. Prostě každý si našel zábavu dle svého
gusta.
Během setkání proběhlo i jednání s novým prezidentem Maďarského
camping caravan clubu ohledně pořádání 19. Dahlie Rallye v Maďarsku, která
se bude konat 3. – 6. září 2015.
Za zprostředkování campu a vyjednání výhodných cenových podmínek
musím poděkovat svému maďarskému kamarádu Kálmánovi, na kterého je
vždy spolehnutí. Samozřejmě jsem s ním již řešil místo konání Podzimního
setkání karavanistů. Místa jsou vytipována a budou probíhat cenová
vyjednávání. Pokud budou majitelé nebo provozovatelé campů vstřícní, tak
se 28. října až 1. listopadu třeba uvidíme. Termín je zvolen s ohledem na
státní svátek v České republice a podzimní školní prázdniny.
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