Velikonoční sraz v Celldölmölku
Maďarsko
Termín srazu 9. dubna - 19. dubna 2022

Letošní velikonoční dny jsme strávili v Maďarsku. V našem případě byla využita nabídka pana Mačáta z CC Šumperk,
který pořádal tento sraz. Kapacita srazu byla omezena na 50 posádek, což odpovídá i velkosti kempu.
Kemp je velmi hezký, není obrovský, ale ani nijak stísněný. WC a sociální zařízení je pohodlně rozmístěno ve dvou
částech kempu. Když jsme přijížděli, zrovna montovali nové kohoutky, nejspíše po zimě☺. Kuchyňky jsou čisté a plně
vybavené.
Protože jsme se již nemohli dočkat přátel, pohody a teplé vody vyjeli jsme si již ve středu 13. 4. 2022, samozřejmě ale
až po práci. Cesta ubíhala celkem dobře, jen kdyby nebyly cesty v Maďarsku tak zničené. Tomu se dá ale předejít
zaplacením maďarské dálniční známky. První noc jsme strávili na rozlehlém parkovišti před lázněmi. Zde se dá
pohodlně přenocovat v případě, že návštěvník přijede v noci. Ráno si každý rád najede do kempu co nejdříve, pozor si
musí dát na položku v ceníku, platba před 10:00 hodinou.
Bazény se nachází nedaleko kempu. Protože je ještě jaro, sezóna není v plném proudu, nebyly všechny napuštěny. My
jsme vyhledávali ty nejteplejší, zejména venku, protože bylo většinu dní pěkně a svítilo slunce. Lázně nabízejí další
služby, jako jsou například sauny. Sauny zde se mi velmi líbily. V nabídce byly saunové rituály, v každou celou hodinu,
suchá prostěradla i první pomoc od saunéra, v podobě malého panáka☺. Součástí lázní je malý bufet, pokud se
potřebuje člověk osvěžit při relaxaci v bazénu.
Část Campingklubu Rožnov v počtu pěti posádek: Vaňurovi, Vídeňští, Hadačovi, Pšenicovi a Perničtí, měli vlastní
občerstvení. Tak jako obvykle jsme si vzali pivo „to go“. Měli jsme potíže s chladicím zařízením, které bylo zapotřebí.
S pomocí kamarádů byl tento problém vyřešen a za to jim patří velký dík. Jmenovitě Antonín Hadač, bratři Vaňurovi a
hlavně babička Marie Sklenářová!
Dny nám utekli tak rychle, že jsme se ani nenadáli. Stihli jsme velikonoční šmigrust, procházku do centra i na bývalou
sopku „Sag“, nákupy, i večerní posezení ve společné kuchyňce. Vedení JUFA Vulkan Thermen-Resort nás mile
překvapilo „Glill party“ dne 17. 4. 2022, kde byly v nabídce dobroty nejen z grilu za dobrou cenu. I přesto, že někteří
odjížděli za rodinnými povinnostmi dříve, užili jsme si! Dvě posádky odjížděly v pondělí 18. 4. 2022. Jsme ráda, za tak
milou společnost a těším se na další setkání.
Nakonec pár vět o oblasti:
Léčebné a zážitkové lázně Vulkan Therme se nacházejí v Maďarsku, v městečku Celldömölk, na pěkném místě přímo
pod vulkanickým vrchem „Ság-hegy“. Návštěvníky čeká 8 vnějších a vnitřních bazénů s celkovou vodní plochou 1600
m2 a kvalitními doplňkovými službami.
JUFA Vulkan Thermen-Resort se nachází na úpatí 5mil. staré sopečné hory „Sag“ ve středu maďarského Transdanubia,
který je známý pro své středomořské klima.
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