Vánoční koupání v Podhájské
Vánoční dny nabízejí kromě pohody a množství cukroví také čas, kdy má
člověk volno v práci. Toho jsem využila i já se svou dcerou Ladou a vyjely jsme do
termálních lázní v Podhajské.
Cesta byla suchá a velmi přívětivá pro cestování s karavanem, proto jsem se
i já odvážila řídit sama, byť řidičské zkušenosti nemám velké. Naštěstí se silničáři
přes vrchol Bumbálky snaží prosolovat jak na české, tak i na slovenské straně, takže
cesty byly dobře sjízdné. Cestou nás nepotkaly žádné komplikace v dopravě, jen
velký vítr na dálnici.
V Podhajské přes vánoční svátky fungoval wellness - Aquamarin, ale jen
s omezením délky vstupu. Ten byl buď na tři hodiny, nebo na dvě. Dále byl otevřený
sedací a dětský bazén, který je součástí Relaxačně rekondičního komplexu (u hotelu
Borinka). Jeho teplota se pohybovala okolo 40°C. Někde to bylo teplejší a jinde víc
„na pohodu“. Pokud je člověk úplně „uvařen“, může skočit do velmi studeného
ochlazovacího bazénku. Tam je ale vstup jen na vlastní nebezpečí.

Do areálu koupaliště se dostanete normálně bez placení. Vstupné se platí až
před bazénem v Relaxačně rekondičním komplexu – budově na konci areálu, které
je propojená i s hotelem. Vstup je možno zaplatit po hodinách - 3€/hodinu, nebo na
celý den za 12€. Ceny i otevírací dobu mají přehledně na svých webových stránkách
http://www.tkpodhajska.sk/. Jen upozorňuji, že hodinové vstupy jsou hrozně
stresující, protože si člověk musí opravdu hlídat čas, jinak se platí penále!
V celém areálu během vánočních svátků mělo otevřeno několik restaurací.
V některých hrála živá hudba, některé nabízely zvěřinové menu. Zdálo se mi, že to
tam opravdu žije.
Pokud přijedete s karavanem v létě, tak doporučuji Camping u sv.
Urbana****. Ten je ale v zimě uzavřen. Jedna z možností stání s karavanem je
v rodinném kempu u Zdeny a Romana. Poskytují ubytování v penzionu a součástí je
zahrada, kde se dá stát. Já měla možnost stát na hrubém štěrku, další dva obytné
vozy si ale raději zajely až na trávník. Cena za noc pro dvě osoby se vším všudy (což
je jen el. přípojka) činí 12€, v létě potom 10€. V létě je navíc k dispozici moderní
kuchyňka, voda a toalety. Jediná nevýhoda byly vlakové koleje asi tak 20 metrů od
mé hlavy, což mi hodně kazilo náladu. Doporučuji vzít si špunty do uší 
Pro milovníky horké vody a karavanu není nic lepšího, než když se matka příroda
trochu umoudří a pustí nás na silnice i v zimních měsících.
Do roku 2017 přeji všem hodně zdraví, štěstí, široké cesty a gumové
patníky!!!!!
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