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TAMÁSI 
Jelikož většině účastníků podzimního setkání se pobyt v Tamási, i přes ne zrovna přívětivé 
počasí, líbil a projevili zájem se zde vrátit na jaře a vedení campu nám vyšlo také vstříc, tak bylo 
rozhodnuto. Termín byl zvolen s ohledem na zaměstnané, kteří si mohou víkend prodloužit o 

páteční státní svátky. Ceny platí i 3 dny před a 3 dny po oficiálních dnech setkání. Článek, 
fotografie a krátké video o našem pobytu na konci října 2014 můžete zhlédnout na našich 

klubových webových stránkách www.campingclubroznov.cz , a tak jen pro ty, kteří tam nebyli 
několik základních informací. 
 

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 šatny, bazény 
s různou hloubkou vody o teplotě 30 0C – 32 0C, 34 0C – 36 0C a  brouzdaliště  s vodou teplou 30 

0C – 32 0C. V kruhovém bazénu je perličkové sezení a ve větším bazénu, do kterého ústí tobogán 
z 1. patra, jsou perličková lehátka a trysky. 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. Občerstvit se 
z vlastních zásob lze v místnosti 1. patra, která je k tomuto účelu vybavena jak stolky, tak 
židlemi. Pokud dostane někdo chuť na něco teplého, sladkého nebo budete mít žízeň, je mu 

k dispozici malý bufet. V případě provozu a teplého počasí lze využít k odpočinku dvě venkovní 
terasy. 

 
Venku se nacházejí 2 plavecké bazény s vodou teplou 25 0C – 27 0C a 30 0C – 34 0C, 1 termální 

bazén s vodou teplou 30 0C – 34 0C, oddychový zastřešený bazén a dětské brouzdaliště s vodou 
teplou 30 0C – 34 0C. Vzhledem k tomu, že v našem termínu neprobíhá ještě hlavní sezóna, 
nebudou otevřeny všechny venkovní bazény. 

 

http://www.campingclubroznov.cz/


V saunové části se 2 finskými, 2 infra, 1 parní a 1 aroma je bazén s vodou studenou 14 0C – 16 

0C s hloubkou vody 108 cm, kolem něhož je chodící bazén s hloubkou vody 45 cm rozdělený na 
část s vodou o teplotě 14 0C – 16 0C a 36 0C – 38 0C. Po vysaunování nebo po návštěvě solné 

místnosti je k dispozici relaxační zóna s lehátky a pitným režimem. 
 

Camp se nachází v bezprostřední blízkosti termálních lázní (GPS: N46°37'32.4" E18°17'12.8") 
s neomezeným vstupem do termálních lázní na základě platby v recepci campu a obdržení 
barevného náramku na každý den jiné barvy. Zájemci o úschovnu svých věcí v šatnách 

termálních lázní si mohou u hlavního vstupu zdarma vypůjčit magnetické hodinky, které slouží 
ke skříňkám v šatnách. V campu je v ceně k dispozici kuchyňka, pračka, sušička a v případě 

teplého počasí je možno využít venkovní posezení s grily. Upozorňuji, že sociální zařízení campu 
nejsou vytápěná, a tak v případě chladného počasí zde může být zima. Plánek campu si můžete 
prohlédnout kliknutím: ZDE  

 
 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. Doporučuji si udělat procházku 
a projít si rezervaci s největší dančí populací v Evropě, která se nachází cca 2 km od campu 

nebo si vyjít na rozhlednu, která je postavena na kopci nad campem. Podél kanálu, který 
protéká mezi campem a centrem Tamási je značená cyklostezka. Cca 400 metrů od campu je 

diskontní prodejna, do centra města, kde jsou další obchody, ale jinak nic zajímavého, je to cca 
1 km. 
 

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 solné 
místnosti, saun a tobogánů, vyjma masáží. 

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

V případě, že přijedete v nočních hodinách a nebude vpuštěni do campu, je možno přespat na 
parkovišti před lázněmi (GPS: N46°37.40003', E18°17.02758'). 

 
Elektronickou přihlášku otevřete kliknutím ZDE. Uzávěrka přihlášek je 12. 4. 2015. 
 

Seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na webových stránkách 
www.campingclubroznov.cz. Pokud se nebudete moci po přihlášení z různých důvodů 

setkání zúčastnit, dejte mi tuto skutečnost na vědomí. 
 
Bližší informace o campu a termálních lázních si můžete prohlédnout na: 

http://tamasifurdo.com/ . 
 

 
Na setkání v Tamási se těší 
 

 
Zbyněk Vaňura 

Březen 2015 
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