jsme nejčastěji navštěvovali stánek s langoši, protože navštívit Maďarsko, znamená
ochutnat zdejší výborné langoše. Mimo to jsou zde k dispozici dvě restaurace (z nichž
jedna samoobslužná) a hodně stánků s různým občerstvením.
Jeden večer jsme, jako při každém našem pobytu, navštívili naši oblíbenou restauraci
U čápa, kde jsme povečeřeli v příjemném prostředí. Přednosti této restaurace je velký
výběr jídel, velké porce, profesionální přístup personálu a nízké ceny. Navíc hosté
campingu na předložení ubytovacího průkazu zde mají 15% slevu na jídlo.

LÉTO V TERMÁLECH V PÁPĚ
V týdnu od 18. do 25. července jsme opět navštívili nám již důvěrně známý Thermál
Camping v maďarské Pápě. Našim cílem bylo strávit týden prázdnin s naším vnukem
Martinem a současně projednat s vedením campingu organizaci, program a podmínky
již 5. Ročníku Ukončení karavanistické sezony 2016, který pořádáme každoročně
v říjnu.
Počasí bylo vskutku letní, i když bylo prostřídáno občasnými bouřkami a tak jsme
většinu času trávili ve venkovní části lázní a vychutnávali blaho některého z osmi
venkovních bazénů, z nichž každý má jinou teplotu vody. Protože venku bylo horko,
tak jsme nejčastěji používali zadní plavecký bazén, v němž byla voda osvěžující.
Protože jsou prázdniny i v Maďarsku, tak zde bylo poměrně plno. Ale vzhledem
k rozlehlosti vodních ploch zde bylo dosti místa pro všechny. Z mnoha stánků rozkoší

V campingu bylo tentokrát daleko více hostů jako v loňském roce. Ale i tak byl
dostatek volných parcel podle libosti hostů. Byli jsme překvapeni vzrůstajícím počtem
návštěvníků z Česka. I toto je důkaz o vysoké úrovni služeb, které karavanistům
poskytuje Thermálcamping. Na naši nabídku na klubovém fóru se nikdo písemně
nepřihlásil, přesto se zde sešly 4 posádky z CC Rožnov.
Hlavním cílem mé cesty bylo projednat organizaci podzimního Ukončení
karavanistické sezony 2016. Protože většina loňských účastníků byla spokojena,
rozhodli jsme se zorganizovat tento sraz ve stejném rozsahu jako vloni. Podrobnou
pozvánku najdete na webových stránkách:
http://www.campingclubroznov.cz/Archiv/2016/1610_Papa_pozvanka.pdf
Ti, kteří jste zde ještě nebyli, přijeďte se v říjnu podívat, nebudete toho litovat.
Vašek Hronek
Červenec 2016

