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UKONČENÍ  KARAVANISTICKÉSEZONY 2015 
opět s přáteli, v teplé vodě a v krásném campu 

 
 

Thermálcamping, Pápa (H), od 8.10 do 11.10.2015 
 

Již po čtvrté se sešli příznivci karavaningu na závěr letošní sezony v pětihvězdičkovém campingu 

v maďarském městě Pápa. Účastníci se sjížděli  již od neděle 4.10. Udělali dobře, protože až do čtvrtka 

zde panovalo krásné letní počasí s teplotami 25C. Potom se zatáhlo a v den odjezdu v neděli celý den 

pršelo.  

Setkalo se zde 139 posádek karavanů a obytných automobilů z Česka, Maďarska, Slovenska a 

Rakouska. Bohužel  6 posádek se přihlásilo a nepřijelo, aniž se omluvily. Někteří si dokonce objednali 

polštářky, které si nevyzvedli a samozřejmě ani nezaplatili. Přesto se zde sešli členové 24 

karavanklubů z Česka a Slovenska. 

Německý autoklub ADAC vyhodnotil Termálcamping v Pápě jako nejlepší camping Maďarska a zařadil 

na 56. místo v celé Evropě. Tomuto odpovídají i poskytované služby. Každá posádka měla k dispozici 

parcelu 10x10m, oplocenou živým plotem, s přípojkou elektřiny 16A, pitné a odpadní vody. Sociální 

budova nemá konkurenci a připomíná spíše halu dobrého hotelu. Podrobné informace o tomto 

špičkovém campu najdete na www.thermalcamping.de 

Přítomní karavanisté měli možnost navštívit několikrát  denně termální lázně, vzdálené od campingu 

cca 150m. Celodenní vstupné s možností vícenásobného vstupu stojí pro ubytované v přepočtu 120 Kč 

(důchodci 100 Kč). V tuto mimosezonní dobu měli k dispozici celkem 5 bazénů a 1 tobogán. V letním 

období je nabídka za stejnou cenu daleko větší, protože je otevřena venkovní část, kde je mnoho 

dalších bazénů i zajímavých vodních atrakcí. 

Kromě koupání v termálních bazénech jsme pro účastníky srazu připravili program, který se 

odehrával převážně ve velkém stanu, který byl pro tyto účely zapůjčen.  Již v pátek podvečer se zde 

prodávaly znamenité zákusky z místní cukrárny, na které stála dlouhá fronta.  

Večerní společenský program začal v 19 hodin vystoupením známého místního dechového orchestru 

s černošským zpěvákem, na kterého se účastníci srazu těšili. Po tomto orchestru vystoupila taneční 

skupina Rebel Lion s novým programem. 

Následovalo zahájení srazu, ve kterém jsem všechny přivítal a současně poděkoval těm, kteří mi 

pomáhali s přípravou tohoto setkání. Účastníky srazu přišel přivítat starosta města Pápy dr. Áldózo a 

jeho předchůdce. Ředitelka campu pí. Noemi Dekovicz také přítomné přivítala,  zrekapitulovala účast 

na předchozích ročnících a seznámila s oceněním campingu zahraničními autokluby.  

http://www.thermalcamping.de/
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Pak se konala diskotéka Tibora Labudy (CC Pezinok), která byl přerušena losováním sponzorských 

darů. Losy jsme neprodávali, ale slosována byla každá přítomná posádka. Díky štědrosti sponzorů 

ceny obdrželo 80% posádek. Mezi cenami byla např. souprava švýcarských náramkových hodinek, 

skotská whisky, poukazy na víkendový pobyt v campu, soupravy chemie do WC a nepřeberné 

množství lahví vína. Po ukončení losování pokračovala diskotéka s oblíbenými melodiemi a tancem až 

do půlnoci. 

Následující den ráno prošla celým campem řízná dechovka, která probudila poslední spáče. Na 

dopoledne připravila Radka Mičolová (CC Rožnov) soutěže pro děti všeho věku. Každé zúčastněné dítě 

po splnění úkolů obdrželo balíčky s překvapením a pamětní polštářek od pí. Ireny Pichlové.  Pak si 

děti mohly pod vedením manželů Chiroiu (AČR) vyrobit překrásnou figurku skřítka, kterého mohou 

použít na vánočním stromečku. 

V odpoledních hodinách byl pro zájemce připraven autobusový výlet na vyhaslou sopku Somló 

s ochutnávkou vína a s možností nákupu.  

Na sobotní večer jsme nepřipravovali žádný program, tak aby přítomní si mohli posedět v kruhu 

svých přátel. 

Přípravy na nedělní návrat domů znepříjemnil hustý déšť. Přesto všichni odjížděli spokojeni (podle 

jejich vyjádření a dodatečných mailů) a slíbili si, že se za rok sejdeme zde opět. 

Pro připomenutí příjemné atmosféry si můžete prohlédnout fotografie klinutím: ZDE 

Pan Vacek z Jihlavy nám poslal zajímavé video z Pápy natočené z dronu, podívejte se na něj: ZDE 

Chtěl bych zde poděkovat všem přítomným posádkám za překrásnou atmosféru a pohodu, kterou při 

tomto setkání vytvořily. Dobrou karavanistickou akci netvoří proslovy na tribuně, ale spokojení 

účastníci. 

Děkuji Vám a těším se opět za rok v Pápě. 

Vašek Hronek 
Říjen 2015 
 

 

http://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1510_Ukonceni_karavanisticke_sezony%2C_Papa/
https://www.youtube.com/watch?v=aFnpxV49S2Q

