Vánoční prázdniny v Moravských Toplicích (SLO)

Letos poprvé jsme neodolali nabídce Sabiny a Dušana, strávit
s nimi konec roku v termálech. Na doporučení Jirky F. z Oseka
jsme
se
rozhodli
pro
lázně
Terme
3000
ve
slovinských Moravských Toplicích.
Odjezd jsme kvůli zaměstnání mezi svátky naplánovali na
čtvrteční odpoledne 27. 12. 2018. Po výborně udržované dálnici
D1 (nesmějte se, nejedeme do Prahy) bez jakýchkoliv uzavírek
jsme v podvečer dorazili do krásně vánočně vyzdobené
Bratislavy. Pro zastávku v hlavním městě Slovenska jsme zvolili
velmi dobře situované parkoviště na Tyršovom nábřeží
s nádhernými výhledy na Bratislavský hrad, majestátný Dunaj i
překrásné mosty spojující Petržalku se Starým Městem.
Pomalým tempem se přes most SNP s restaurací Ufo ve výšce
80m vydáváme směrem k nasvícenému hradu a kocháme se
výhledy až někam do Rakouska. Stíháme večerní kávu, lehkou
večeři i poslech místních hudebníku hrajících na netradiční
nástroje. Pro návrat k zaparkovaným karavanům využíváme další
z pěti místních mostů - Starý most, který je od roku 2016
zrekonstruovaný - tudíž úplně nový.
Kolem osmé večerní hodiny opouštíme Slovensko a po kvalitní
poloprázdné dálnici se napříč Maďarskem dostáváme až do města
Szombathely. Do cíle zbývá asi 80 km cestou nahoru a zase dolu
přes malebné vesničky v okolí maďarsko-slovinské hranice

(přechod Prosenjakovci), kterou určitě nedoporučujeme při
sněhové nadílce.
Po pozdním příjezdu nás vítá karavany zcela zaplněné záchytné
parkoviště. Využijeme proto náhradní parkování u golfového
klubu v bezprostřední blízkosti kempu a za mrazivého počasí
ještě před ulehnutím chvilku debatujeme pod jasnou oblohou.
Ráno po příjemném setkání s Jirkou a Danou F. obsazujeme
parcely kempu v blízkosti turniketu pro neomezený vstup do
lázní. Zdejší raritou je tzv. černá termální voda, která je vysoce
koncentrovaná, kalná, slaná a lehce zapáchá naftou. Využívá se
jí k různým terapiím od těch dýchacích až po kožní. Prameny
pomáhají také při pohybových nebo revmatických potížích a při
rekonvalescenci po úrazech a operacích.
Areál nabízí celkem 22 vnitřních a venkovních bazénů s
celkovou vodní plochou 5000 m2 pro relaxaci dospělých i dětí a je
přizpůsoben pro hosty pohybujících se na invalidním vozíku.
Velice nás překvapila teplota vody i v zážitkových bazénech
určených zejména pro děti. Byla krásně teplá i pro dospělý
doprovod. V těchto lázních jsme se nesetkali s vykazováním dětí
z klidových bazénu ze strany plavčíků, přesto byl pobyt v teplé
vodě velice klidný a dětmi nerušený.
Díky lázním a obrovskému 18-jamkovému golfovému hřišti
Livada je zde mimo kempu vybudován i chatový a hotelový
komplex nabízející vlastní termální bazény a wellness centra.
Informace o turistických a společenských akcích lze pohodlně
získat v nedalekém informačním centru s ochotným personálem.
Nenechali jsme si ujít ani návštěvu asi sedm km vzdáleného
města Murska Sobota vhodného k nakupování snad všeho.
Na závěr roku připravily lázně Terme 3000 ve spoluprácí
s městem Moravské Toplice pro své návštěvníky také společenský
program na zdejším náměstí plný kulinářských zážitků, živé
hudby a půlnočního ohňostroje.
Slovinsko považujeme za velice příjemnou alternativu k častěji
navštěvovaným maďarským a slovenským lázním. Zážitky z
pobytu navíc znásobilo hezké počasí.
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