SRPNOVÝ SRAZ V TERMÁLU KOMÁRNO
Ve dnech jsme 30. 7. – 4. 8. 2018 jsme se zúčastnili karavanistického srazu, který pořádal Jarda Mačát z CC Šumperk
v campingu Panorama v Komárně. (https://www.panoramakn.sk, GPS: 47°45'26.045"N, 18°8'11.975"E). Podle
přihlášek se zde mělo sejít 30 účastníků. I když vrcholila hlavní sezona, bylo kromě účastníků v campingu málo hostů
a dostatek místa. To však bylo dobře pro nás. Camping Panorama je umístěn v centru města Komárno, kousek od
známé pevnosti. Bohužel město i blízké okolí nenabízí příliš mnoho turisticky zajímavých objektů, za to zde jsou
slušné termální lázně. Díky zajímavým cenám za pobyt v campingu se stává tento camping pro některé karavanisty
vyhledávaným cílem pobytu. Cena za dvoučlennou posádku je 17,5€ + elektřina + taxa. Pro předem přihlášené
účastníky karavanistického srazu byla cena ještě zajímavější a to 13,5 € + elektřina + taxa.
Vzhledem k úmornému horku (až 37C) většina návštěvníků trávila čas ponořeni v chladivé vodě bazénů. Termální
lázně, které jsou vzdáleny jen přes cestu a vstup do nich je zahrnut do poplatků campingu, mají několik venkovních
bazénů s různou teplotou vody. Vnitřní teplý termální bazén využívali jen ti nejotrlejší návštěvníci. Vzhledem
k tropickým teplotám, které v tyto dny panovaly, většina návštěvníků využívala chladivý plavecký bazén, bazén u
tobogánu a termální bazén se slanou mastnou vodou. Hlad a žízeň bylo možno uspokojit u několika stánků a
restaurací, které nabízely dostatečně velký výběr cenově přiměřených jídel a nápojů.
Camping je čistý, má čisté sociální zařízení včetně kuchyňky. Plocha campingu není rozdělena na parcely, ale má
perfektní udržovaný trávník. V campingu je dostatečně silné a fungující připojení na WiFi. Na zálohu 50€ obdrží
zákazník kartu na vstup do campingu i do termálních lázní. Pokud se Vám nechce vařit, máte možnost použít
restauraci blízkého stadionu, kde za pouhých 4,80€ (cca 125 Kč) se můžete naobědvat formou švédského stolu
výběrem ze tři menu včetně polévky.
Celkové hodnocení našeho pobytu je pozitivní. Setkali jsme se zde opět s karavanistickými přáteli, zhodnotili
probíhající sezonu, prodiskutovali uskutečněné i připravované výjezdy a našimi miláčky. Relaxovali v termální i
netermální vodě i navštívili tržiště i město samé. Pouze úmorné horko (které by bylo jindy žádoucí) nás ničilo.
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