
VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ 
V TERMÁLECH V PÁPĚ 

opět s přáteli, v teplé vodě a v krásném campu 
 

 

Thermálcamping, Pápa (H), od 13.4 do 17.4. 2017 
 

Většina karavanistů poprve letos vyjede se svým miláčkem bydlíkem na Velikonoční svátky. I když v tomto termínu 
se bude konat v Česku a na Slovensku dalších 8 karavanistických srazů, přesto bych Vás i Vaše přátele chtěl pozvat u 
na náš první letošní výjezd do nejlepšího maďarského campingu a přilehlých termálních lázní v Pápě. Termální lázně 
i Thermálcamping v Pápě není třeba většině karavanistů představovat, protože se zde konají pravidelné 
karavanistické akce již mnoho let. 
 

Proč jsem opět zvolil právě Thermálcamping v Pápě?  
Thermálcamping v Pápě je nejmodernější camping v Maďarsku. Pravidelně je vyhodnocován na předních místech 
žebříčků hodnocení evropských campingů. Na rok 2017 obdržel od ADAC jako jediný camp v Maďarsku vyznamenání 
„ADAC - Superplatz 2017“ a od holandského ANWB vyznamenání "ANWB Top Camping 2017". Hosté zde mají k 
dispozici dostatek volných parcel, nejlepší sociální zařízení, jaké jsem kdy v campingu viděl, bezplatné připojení WiFi 
(někdy vypadávající), možnost několikrát denně navštívit moderní termální lázeňský komplex v těsné blízkosti, 
kvalitní a cenově dostupné restaurace v campingu i ve městě, možností nákupů v blízkých supermarketech nebo na 
místním tržišti, atd, atd.  
V campingu je přes 200 parcel 100m2 oddělených živým plotem, každá s přípojkou elektřiny (16A, ECC konektory), 
pitné vody, odpadu a televize. V areálu campingu najdete i všechny ostatní vymoženosti zpříjemňující pobyt 
návštěvníků, na které si karavanista jen vzpomene. Je tu znamenitá restaurace, ráno přijíždí pekař s čerstvým 
pečivem, půjčovna jízdních kol, sprchy dokonce i pro domácí mazlíčky atd. atd. Bližší podrobnosti o 
Thermálcampingu najdete na webových stránkách www.thermalcamping.de . 
GPS souřadnice campingu: N 47.337971°,  E 17.473674° 
 

Město Pápa  
je nekrásnějším barokní město Maďarska se 33000 obyvateli vzdálené 46km jižně od Györu. Do centra města se 
dostanete z campingu za pár minut pěšky přes park. Stojí za to navštívit nevě rekonstruované náměstí, prohlédnout 
si nové vodotrysky, večerní osvětlení i navštívit místní kavárničky. Oblíbené místo návštěv karavanistů je místní  
tržiště, nasát zajímavou atmosféru. Zde si můžete koupit oblíbené masné výrobky místních řezníků (doporučuji) 
nebo výpěstky místních zemědělců, ale také shlédnout spoustu vietnamského pouťového zboží. Doporučuji také 
zajít na večeři do některé z místních restaurací, kde se najíte chutně, dosyta a levně (jako host campingu obdržíte 
slevu na jídlo). Pokud nebudete ponořeni v termální vodě, tak můžete navštívit jeden ze 13 kostelů, nově 
zrekonstruovaný a otevřený zámek hraběte Esterházyho, muzeum modrotisku a mnoho jiných zajímavostí.  
 

Program srazu.  
Na tomto srazu nebude tentokrát organizován žádný oficielní program. Nezbude, než abychom se bavili sami 
navzájem. Cílem je se opět setkat po dlouhé zimě, relaxace v blahodárné teplé vodě a povykládat si co je nového. 
Nezapomeňte, že budou velikonoce a bude pomlázka, tak se náležitě připravte. 
 

Cena ubytování a termálů  
Od letošní sezony je celodenní opakovaný vstup do termálních lázní již zahrnut do ceny pobytu v campu. Tato 
novinka se samozřejmě promítla do ceny ubytování. Přesto letošní ceny pro účastníky naší akce jsou ceny ještě o 
něco nižší než na našem podzimním Ukončení sezony. 
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Pro přihlášené posádky platí následující ceny:  

 Posádka (parcela + 2 dospělé osoby + auto + karavan / obytné auto + elektřina + celodenní vstup do 
termálních lázní)       = 25,70 €/noc + turistická taxa  

 Další dospělá osoba nad 14 let  včetně vstupu do termálů =  8,83 €/noc + turistická taxa  

 Dítě (4-13,99 let) včetně vstupu do termálů   =  5,36 €/noc  

 Dítě (0-4 roky) včetně vstupu do termálů   = zdarma  
Tyto ceny platí po dobu konání srazu a také 2 dny před a 2 dny po termínu konání akce tj. od 11.4 do 19. 4. 2017. 
Takže můžete odjet domů až po vystřízlivění. 
Uvedené ceny platí pouze pro posádky přihlášené u mne. Pokud se přihlásíte přímo v campingu, nebo na obou 
místech, pak budete platit běžnou ceníkovou cenu t.j. 30,5€/ noc + turistická taxa.   
 

Termální lázně  
Na ubytovací průkaz, který obdržíte při příjezdu na recepci, dostanete u pokladny termálních lázní na zálohu čipový 
náramek, s kterým můžete chodit přes turniket u recepce opakovaně po celou dobu pobytu do lázní bez čekání.  
Předností termálních lázní v Pápě je, že je dosud neobjevili „účastníci zájezdů“ z Česka a Slovenska. Proto je zde 
dostatek místa v bazénech a klid v lázních i ve městě. Byl jsem informován, že termální lázně byly přes letošní zimu 
zmodernizovány, tak uvidíme. 
 
V tuto roční dobu jsou otevřeny následující bazény:  
Termální hala – vnitřní bazény 34oC a 38oC s vířivkami a tobogánem - otevřeno 9:00 – 21:00 hod  
Termální zahrada – venkovní bazén 34oC s vířivkami a vodním kolotočem - otevřeno 9:00 – 21:00 hod  
Plavecká hala – vnitřní bazény 27oC a 33oC - otevřeno 6:00 – 22:00 hod, vstup jen s koupací čepicí !!! 
Mimo to je návštěvníkům lázní k dispozici samoobslužná restaurace, bufet, solárium, salon krásy, saunový svět, 
masáže, squash, WiFi, další restaurace a lázeňské oddělení. Venkovní bazény mimo termální zahradu jsou v tomto 
ročním období uzavřeny.  
Podrobné informace o termálních lázních v Pápě najdete na http://www.varkertfurdo.hu/de  
 

Přihlášky:  
Aby slečny v recepci věděly, zda pro Vás platí snížené srazové ceny, je třeba vyplnit elektronickou přihlášku. Tuto 
přihlášku si otevřete kliknutím myší:  ZDE. Pokud přihlášku správně odešlete, přijde Vám okamžité její potvrzení. 
Uzávěrka přihlášek je 27.3.2017 nebo naplněním rezervované kapacity.  
12. únor 2017 - Pro velký zájem byl maximální počet účastníků zvýšen na 60 posádek.  
Konkretní čísla parcel nebudu předem přidělovat. Každý si sám vybere volnou parcelu při příjezdu na recepci. 
 
Na webových stránkách www.campingclubroznov.cz v sekci Připravované akce bude průběžně zveřejňován seznam 
přijatých posádek.  Prosím uveďte v přihlášce i svou E-mailovou adresu, abych Vám mohl v případě potřeby zasílat 
aktuální  informace o setkání. 
 
Další  informace týkající se této akce Vám rád poskytnu na své E-Mailové adrese vasek1353@seznam.cz  nebo 
campingclubroznov@seznam.cz po případě na  telefonu +420 604528437  

 
 
Na shledanou s Vámi opět po dlouhé zimě v pohodě a v teplé vodě v Pápě se těší  

Ing. Václav Hronek  
Camping Club Rožnov          aktualizováno 12.2.2017 
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