
 

 

 

 

 

 

 

 
Ve dnech 5. – 8.10 2017 se již po šesté sjeli karavanisté  do Thermál Campingu v maďarské Pápě, aby zde v jednom 
z nejlepších campingů v Evropě a ukončili svou karavanistickou sezonu v roce 2017.  

Celkem se na tuto akci přihlásilo 102 posádek. Ještě před konáním akce se omluvilo celkem 17 posádek. A jako 
obvykle 5 neorganizovaných, ale řádně přihlášených posádek nepřijelo a ani neuznaly za vhodné se omluvit. Protože 
tento nešvar bohužel stále přetrvává, rozhodl jsem se, že posádky, které se neomluvily, budou vyřazeny z databáze a 
nebudu je zvát na naše další akce.  

Již od pondělí 2.10 se do Thermálcampingu začaly sjíždět obytné automobily a karavany z celého Česka a Slovenska. 
Nejvíce jich však přijelo v noci ze středy na čtvrtek, kdy plně obsadily odstavné parkoviště před campem i přilehlé 
parkoviště u termálních lázní. Nakonec se na tento sraz přijelo přesně 80 posádek karavanů a obytných aut. Počasí 
nám celkem přálo a tak po vzájemném srdečném přivítání se jednotliví účastníci věnovali aktivitám podle svých 
představ. Hlavním bodem programu byla samozřejmě návštěva bazénů v termálních lázních. V letošním roce byl již 
neomezený a opakovaný vstup do lázní zahrnut v účastnickém poplatku a tak díky čipovému náramku se nemuselo 
před vstupem čekat u pokladny. 

Většinu návštěvníků jsme potkávali nejen v termálních lázních, ale i na tržišti a ve městě.  Málokdo si nechá ujít 
návštěvu tržiště a koupit výbornou maďarskou papriku, uzeniny nebo ořechy. Střed města Pápa již nabývá na kráse, 
kde okolo hlavního náměstí a v přilehlých uličkách je opraveno a modernizováno mnoho domů, kde se otevírají nové 
kavárničky, cukrárny, restaurace a malé obchůdky. 

Thermálcamping v Pápě je podle hodnocení zahraničních karavanistických portálů hodnocen jako nejlepší camping 
v Maďarsku a jeden z nejlepších v Evropě. Skutečně úroveň služeb je velmi vysoká, všude je čisto, všechno funguje, 
parcely jsou velké. Ubytovaní hosté mají k dispozici všechny služby, které si host jen v campingu může přát. Každé 
ráno přijíždí do campu pojízdná prodejna čerstvého pečiva a ve čtvrtek dokonce prodejna masa a uzenin. Snad 
jedinou slabostí je slabý signál WiFI, kde na některých parcelách byl problém s bezplatným připojením.  

Město Pápa nám pro tuto akci jako každý rok postavilo velký stan, ve kterém se konal páteční společenský večer i 
sobotní program pro děti. Zde také v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne nabízela známá cukrárna Ricsi svůj velký 
sortiment znamenitých zákusků.  Téměř nikdo neodolal pokušení si koupit zákusek k odpolední kávě a tak se zde 
tvořily fronty.  

V pátek večer se konal ve zcela zaplněném velkém stanu společenský večer, který zahájilo jako obvykle vystoupení 
dechového orchestru Blues Brothers Show a taneční skupiny Rebel Lion. Jako třešnička na dortu bylo pak taneční 
vystoupení vedoucího této skupiny se svou partnerkou. 

Následně jsem všechny přítomné přivítal a poděkoval těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh tohoto 
karavanistického srazu a informoval přítomné o akcích, které bych chtěl v příštím roce uspořádat. Jako každý rok, tak 
i letos přivítal karavanisty z Česka a Slovenska starosta města Pápa pan dr. Tamás Áldozó (tentokrát bohužel jen 
v maďarštině) a ředitelka Thermálcampingu paní Noémi Dekovics-Ódor .  

Potom následovala diskotéka populárního karavanistického diskžokeje Tibora Labudy (CC Pezinok). V 21:30 se konalo 
tradiční losování sponzorských cen mezi zúčastněné posádky. Téměř všechny posádky byly odměněny hodnotnými 
cenami. Největší radost měl ovšem p. Čikl z Ostravy, který vyhrál krásnou velkou dřevěnou maketu nákladního 



automobilu Tatra. Našlo se mnoho zájemců, kteří chtěli tuto maketu odkoupit, ale p. Čikl byl na svou výhru hrdý a 
nabídkám nepodlehl a auto si odvezl domů. Pak pokračovala diskotéka až do půlnoci. Všichni přítomní se při ní 
výborně bavili. 

Na sobotu dopoledne připravili manželé Mičolovi pro děti sportovní hry, při kterých bylo každé zúčastněné dítě 
odměněno zajímavými cenami. Ve stejnou dobu tvořili ve velkém stanu děti, ale i ty odrostlejší, pod vedením 
manželů Chiroiu společně vánočního skřítka na památku návštěvy v Pápě.  

V sobotu odpoledne jsme se nechali nalákat na výlet do vinařské oblasti Somló spojený s ochutnávkou vína.  Musím 
se přiznat, že jsem tuto ochutnávku vína navštívil poprvé a byli jsme mile překvapeni prohlídkou vinic  i moderních 
vinných sklepů, kde nás provázel majitel p. Bogdán. Následovala ochutnávka 6 druhů zdejšího vína s podrobným 
výkladem majitele. K výbornému vínu jsme měli možnost ochutnat místní uzeniny a sýry. Také jsme využili možnosti 
si koupit pro vzpomínku láhev tohoto vína. Čas při ochutnávce rychle utíkal a tak jsme se vraceli v dobré pohodě do 
campu již za úplné tmy.   

Na sobotní večer jsem neorganizoval žádný společný program proto, aby si účastníci mohli posedět se svými přáteli a 
v úzkém kruhu při skleničce zhodnotit uplynulou sezonu. 

Protože od pondělí byly z důvodu havárie termální lázně zavřeny, tak v neděli téměř všichni účastníci sbalili své 
„bydlíky“ a odjeli k domovu nebo pokračovali ve svém putování k dalším cílům. V pondělí ráno, kdy jsme odjížděli 
domů, byl camping  skoro prázdný až mě bylo smutno. 

Chtěl bych poděkovat všem účastníkům, spolupracovníkům, sponzorům i zaměstnancům campingu za to, že spolu 
všichni vytvořili neopakovatelnou atmosféru a všichni se výborně bavili. Těším se s Vámi všemi opět na shledanou při 
některém z dalších srazů, které pro Vás připravím v příští sezoně. 
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