
 

 

 

Velikonoce v termálech Komárno 
24. – 29.3.2016 

Po dlouhém zimním spánku jsme se už nemohli dočkat prvního výjezdu s karavanem. Na Velikonoční svátky 

jsme se letos zúčastnili srazu, který pořádal CC Šumperk v campingu Panorama ve slovenském Komárně. Po 

cestě z domova nám poletoval sníh a teploměr nebyl vysoko nad nulou, ale na jižním Slovensku bylo 

podstatně tepleji. Počet účastníků byl omezen provozovatelem campingu a tak byla rezervovaná kapacita 

obsazena již brzy po Novém roce. 

Sešlo se zde přes 30 karavanů a obytných aut. Více účastníků  provozovatel campingu nechtěl povolit pro 

nedostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku. Z našeho klubu CC Rožnov se zúčastnily 2 posádky. 

Camping  Panorama je součástí stejnojmenného hotelu umístěného v tribuně fotbalového stadionu v centru 

města. K dispozici je dostatečně velká travnatá plocha s elektrickými přípojkami s měřením spotřeby 

(0,17€/kWh) a sociálním zařízením včetně kuchyňky, které je zmodernizované a vždy bylo superčisté. Pro 

opakovaný vstup do campu i termálních lázní dostala každá posádka čipovou kartu (záloha 50€). Účastníci 

srazu měli sjednanou zvláštní cenu 11€/posádka + elektřina + lázeňská taxa. Toto byla nejnižší cena za pobyt 

v campu s termálními lázněmi s jakou jsem se setkal. 

Nejvíce času věnovali účastníci diskuzím v termálních bazénech. V tuto roční dobu byly k dispozici dva bazény 

– vnitřní s teplotou vody 40C (!) a venkovní zastřešený s teplotou vody 37C. Místní obyvatelstvo zdejší 

bazény moc nevyužívá a tak zde bylo i ve svátcích pro karavanisty vždy dostatek místa. V letním  období  je 

zde otevřeno ještě 6 dalších bazénů.  

Mimo koupání v teplé vodě jsme si prohlédli město Komárno i navštívili sousední maďarské Komárom. 

Prohlédli jsme si střed města i známé náměstí Evropy a soutok Váhu s Dunajem. Chtěli jsme si prohlédnout i  

pevnost, ale ta byla v toto roční období zavřena. Bohužel na každém kroku je vidět, že Komárno je pohraniční 

město a chybí zde finanční prostředky na údržbu i investice. Připadali jsme si zde jako u nás někdy před 

třiceti lety.  

S naším letošním prvním karavanistickým výjezdem jsme byli velmi spokojeni. Camping byl dobrý, počasí 

nám přálo, voda byla příjemně teplá a setkali jsme se opět po zimě s našimi přáteli.  Děkuji Jardovi Mačátovi 

z CC Šumperk za uspořádání tohoto hezkého srazu.  

 Vašek Hronek 
Březen 2016 


