
 

 
Podzimní setkání karavanistů v termálních lázních 

 

Celldömölk – Maďarsko 

28. 10. – 1. 11. 2015 
 

 
Tak nakonec se vše podařilo. Rakouští majitelé nám vyšli cenově vstříc, a tak na 

konci října se můžeme opět sejít a vyhřát si unavená těla po náročné karavanistické 
sezóně v termálních lázních v Maďarsku. 

 

Pro někoho možná již pozdní termín. Hlavním důvodem je státní svátek v ČR a 
navazující podzimní prázdniny, což vyhovuje rodinám s dětmi školou povinných. Ti 

co neřeší dny volna si mohou pobyt prodloužit za stejných cenových podmínek o 3 
dny před a po termínu. 

 
Cenové podmínky: 

2 dospělé osoby   5.000 HUF/noc 
Každá další osoba nad 16 let 2.200 HUF/noc 

Každé další dítě 12 – 16 let 1.300 HUF/noc 
Dítě do 12 let    Zdarma 

V cenách je zahrnuto obytné auto nebo auto s karavanem, elektřina, pes, 
IFA, a neomezený vstup do termálních lázní. V cenách není obsažen vstup 

do saun, který činí 1.200 HUF/osoba (900 HUF/osoba po 1700). 
Platba možná v hotovosti nebo platebními kartami. 

 

Camp se nachází v bezprostřední blízkosti termálních lázní (GPS: 47°14'27.980"N 
17°8'32.966"E). Je rozdělen na část pro karavany (56 parcel), část pro stany (102 

parcel) a část pro stálé stání (18 parcel). Zázemí tvoří sociální zařízení, kuchyňka, 
pračka, sušička a dětské hřiště. V celém areálu je k dispozici bezplatné připojení 

WIFI. Za poplatek lze využít plážové volejbalové hřiště, tenisové kurty a minigolf. Na 
recepci si lze objednat den předem do 1000 hodin pečivo a uzeninu. 

 
Na základě přihlášek, které budou zaslány na recepci campu, Vám budou účtovány 

výše uvedené ceny. Po příjezdu se každý prezentuje na recepci campu (GPS: 
47°14'36.211"N 17°8'41.644"E) a teprve poté bude pokračovat do campu. Bez 

přihlášení v recepci nebudete vpuštěni do campu. V případě, že přijedete v nočních 
hodinách, je možné využít k přespání parkoviště (GPS: 47°14'33.144"N 

17°8'37.691"E). Upozorňuji, že v době 1200 – 1430 je třeba zachovávat v campu 
polední klid a nebudete v této době do campu vpuštěni. Termín pobytu si každý volí 

individuálně a nebude organizován žádný doprovodný program. Nejbližší prodejna 

potravin je Penny Market vzdálený cca 1,5 km od campu. Centrum města s dalšími 
obchody je vzdálené cca 2 km od campu. 

 
Léčivá voda je sodíkovo-vodíkovokarbonátová, chloridového typu a má vysoký obsah 

fluoridu. Je vysoce účinná pro léčení pohybového ústrojí. Pramen byl navrtán v roce 
2003, nachází se v hloubce 1.245 m a teplota vody u čerpadla je 430C. Pramen patří 
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mezi sopečné horké prameny. Termální lázně nabízí cca 1.600 m2 vodní plochy. 

V areálu se nachází 8 bazénů. V době našeho pobytu by měl být k dispozici krytý 
25m plavecký bazén (26 – 270C; nutná koupací čepice), bazén s léčivou vodou 

v uzavřeném dvoře s vířivkami, tryskami a lehátky (33 – 340C), krytý bazén 

s možností využití venkovní vodní plochy s termální minerální vodou (35 – 360C) a 
bazén s tobogánem. 

 
Více informací si můžete přečíst na těchto odkazech: 

http://www.vulkanfurdo.hu/index.php?lang=cz&menu_id=12 
https://www.jufa.eu/hu/jufa-vulkan-kemping-resort/ 

https://www.jufa.eu/hu/jufa-vulkan-fuerdo-resort/ 
 

Plánek termálního koupaliště a campu si můžete prohlédnout kliknutím ZDE 
 

Elektronickou přihlášku otevřete kliknutím ZDE. Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 
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. 

 
 

Na setkání v Celldömölku se těší 
 

 
 Zbyněk Vaňura 

Červenec 2015 
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