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Naše dovolená začala v kempu u jezera Ossiacher See
www.campingossiachersee.at . I když to není hlavní cíl naší cesty (to jsou delfíni v Riccione ), tak
abychom od dětí neslyšeli větu , kterou zná asi každý „Kdy už tam budem“
musíme naši cestu trochu rozdělit. V Rakousku jsme zůstali 3 noci a navštívili jsme
hlavně makaky www.affenberg.com a hrad www.adlerarena.com . V těchto
prázdninových měsících je kemp obsazen hlavně projíždějícími kempaři
z Německa směřujícími na jih. Ráno se vyprázdní a večer je nacpaný do
posledního místečka. Kdo chce poznat Korutany, tak z kempu se dá podnikat
mnoho dalších aktivit, jako např. plavba lodí po jezeře, paraglidingová škola a jsou
zde vynikající podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku www.gerlitzen.com
Kemp www.misanoadriatico.com, GPS: 43°58´26“ S 12°42´47“ V, který jsme
vybrali u Riccione leží přímo u moře (od pláže jej odděluje pouze místní silnice)
v klidné části Misano Adriatico, mezi letovisky Riccione a Cattolica. I když kemp
má jenom 3 hvězdičky, tak má nové sociální zařízení, sportovní hřiště, tenisový
kurt, nový bazén otevřen 2014, dětské hřiště, minimarket a v hlavní sezoně
probíhají různé animační programy pro děti (škoda jenom v italštině). Myslím, že
v této oblasti nejlepší kemp. V Cattolice asi 500m od kempu je
www.acquariodicattolica.it expozice podmořského života, ale hlavně v dojezdové
vzdálenosti známé zábavní parky Oltremare a Aquafan www.oltremare.org a
www.aquafan.it Na recepci jsme si koupili lístky se slevou do obou zábavných
parků a i s lístkama na autobus na přímý spoj firmy „BONELLI“, který jezdí 3x
denně tam a zpět. Městská doprava jezdí každé půl hodiny, ale s přestupem a
lístky si koupíte až v autobuse. Obě nástupní stanice na autobus jsou přímo u
kempu.
Hned po příjezdu jsme
věděli, že se nám tu bude líbit. Ročně tento park navštíví až 2miliony lidí. Má
dokonce větší návštěvnost než např. zábavní park Mirabilandia, který vloni

navštívilo “pouze“ 1,6milionů lidí. Všechny totiž láká především obrovské
delfinárium. Po příchodu dovnitř parku narazíte hned na budovu, která je
současně i hledištěm pro představení delfínů. Budova má i dvě patra do podzemí,
kde jsou prosklená akvária, ve kterých delfíni plavali a předváděli se před námi. V
podzemí se nachází i deštný prales a obrovské akvárium s rejnoky, expozice
s mořskými koníky a korály. Ale zpět k představení delfínů. Z představení jsme byli
doslova nadšení. Delfínů mají 9 a každý z nich poslouchá pouze svého cvičitele a
ošetřovatele v jedné osobě. Je až neuvěřitelné vidět, jak jsou delfíni chytří a co
všechno zvládnou. Umí na povel šplíchat lidi v obecenstvu, vozí své cvičitele ve
vodě a vyhodí je až na břeh, tancují podle hudby nebo jim klidně dají pusu. Jsou
vážně kouzelní. Venku v parku je taková přírodní rezervace, kde mají mini Zoo,
expozici s želvami a akvária s obrovskými sumci, představení dravých ptáků na
louce a dokonce prosklené včelí úly, aby bylo vidět domečky včel. Prostě tu mají
skoro vše. Naštěstí platí, že druhý den je vstup do parku zdarma, jenom se musíte
na vaši vstupenku na informacích nechat vyfotit, aby jste ji nezneužili a nešel
druhý den namísto vás někdo jiný zdarma. Samozřejmě jsme toho využili, aby si
děti všeho užili. Kdybych měla hodnotit Oltremare i s aquaparkem jako celek, tak
si tu opravdu najde každý to své, co ho zrovna zajímá a určitě se nikdo nebude
nudit. Rozhodně stojí za návštěvu.
Asi po 6 dnech jsme se rozhodli posunout se asi 300 km směrem nahoru
k Benátkám. Tento kemp jsme již znali www.marinadivenezia.it GPS: 45°26´7“
S 12°26´4“ V. Byli jsme tu v září 2012 (kdo nebyl v Benátkách super pozice).
Tenkrát nás kemp nadchl, ale bohužel jsme si neuvědomili , že září je jiné, jak
červenec. Vystáli jsme si 4 hodinovou frontu na místo v kempu, které už si ani
nevyberete. Je vám přiděleno. Je pravda, že sami by jste ho ani nenašli, protože
v kempu kde je 3000 parcel se hledá těžko. Jinak v sezonu musíte podepsat
minimálně 7 nocí, které zaplatíte i kdyby jste tam byli 1 noc. Ale něco za něco.
Super zázemí se super bazény a mořem. Je to vlastně, takové městečko kde je
všechno zorganiozované a super funguje. Naštěstí i přidělené místo mělo
výbornou pozici, tak jsme si užili ještě dalších 7 dní krásné horké a slunečné
dovolené.
Věra Schreiberová
Červenec 2016

