Ukončení karavanistické sezony MCCC
v Termálcampingu v Pápě.
Ve dnech 19.-23.10.2007 uspořádal MCCC (Maďarský camping a
caravaning club) své tradiční ukončení karavanistické sezony. Místo v
původně plánovaném Tizsaújvárosi se tato akce konala stejně jako v loňském
roce v Termálcampingu v Pápě, který leží v těsné blízkosti termálních lázní
Vakértfürdo.
Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsme se rozhodli se této akce
opět zúčastnit.
Termál camping v Pápě je nejmodernější camping Maďarska. Jako
jediný camping Maďarska má pět hvězdiček. Jeho vybavení splňuje ty
nejpřísnější kriteria. Sociální zařízení jsou postaveny podle nejnovějších
požadavků. Doporučoval bych všem provozovatelům campů si tyto sociálky
prohlédnout, aby věděli co by mělo stát v našich campech. Plocha pro
karavany je rozdělena na 204 parcel o ploše 100m2. Každá parcela má 16A
elektrickou přípojku, přívod pitné vody, odpad a televizní zásuvku pro
kabelovou televizi. Aby bylo možno při této akci přijmout co nejvíce
účastníků, byli umístění vždy dva účastníci na jedné parcele. Přesto si nikdo
nestěžoval na nedostatek místa. V areálu campu je dětské hřiště, malé bistro,
prodejna potravin. Dvakrát denně přijíždí až ke karavanům pojízdná prodejna
s čerstvým pečivem. Od roku 2008 bude část parcel vyhraženo pro
karavanisty bez domácích zvířat.
Dobré jméno a vysoká úroveň karavanistických srazů které pořádá
MCCC, se rozneslo mezi českými a slovenskými karavanisty a tak již seznam
přihlášených posádek, který bylo možno shlédnout na webových stránkách
MCCC nasvědčoval, že o tuto akci bude velký zájem i ze strany českých a
slovenských karavanistů.
A skutečně se v Pápě sešlo selkem 237 posádek s 686 účastníky.
Jednotlivé státy byly zastoupeny takto: Maďarsko 158/ 489, Slovensko 40/100,
Česko 37/93, Finsko 1/ 2 a Polsko 1/ 2.
České karavanisty zde prezentovaly mimo posádky z našeho Camping
Clubu Rožnov, také posádky z CC Šumperk, CC Pardubice, CC Olomouc, CC
Strážnice, Kempklubu Praha a další.
I když počasí se svou přívětivostí nevyrovnalo loňskému, přesto jsme si
vzhledem k ročnímu období nemohli stěžovat. Pouze jeden den vál silný
severní vítr a v sobotu ráno pokryla auta a přívěsy silná jinovatka a teploměr
klesl na -2C.
Naštěstí každý účastník srazu měl zdarma neomezený vstup do
přilehlých termálních lázní, takže plodné diskuze mezi přáteli karavanisty
mohly probíhat dál nerušeně v bazénech s 34C a 36C teplou vodou. Ti
aktivnější mohli používat plavecký krytý bazén, tobogán „černá díra“,
masážní trysky nebo vodní kolotoč. My jsme navštěvovali termální bazén i
třikrát denně.

V sobotu od 10:00 probíhalo ve velkém stanu slavnostní zahájení, kde
prezident MCCC p.Lászlo Gyurky a zástupce města Pápa přivítal všechny
přítomné.
Dobrým zvykem se stalo připravit pro účastníky ochutnávku místního
jídla. Samozřejmě v Maďarsku to musel být tradiční guláš. Tentokrát
pořadatelé připravili guláš s fazolemi a uzeným masem. Nám velmi chutnal a
z mého pohledu byl nejlepší, jaký jsme ochutnávali.
Pořadatel připravil pro účastníky i další bohatý program. Prohlídka
barokního města Pápa s průvodcem. Večer se konalo ve velkém stanu
karaoke-show pro děti i dospělé. Prodejci karavanů, obytných automobilů a
příslušenství vystavovali a prodávali své zboží přímo v areála campu.
Nabídka programu byla skutečně bohatá ale nemohli jsme ji využít,
protože veškeré informace, které obdržel každý účastník, byly k dispozici
pouze v maďarštině, což nám nebylo nic platné (domluv se z Maďarem když
je Maďar). Stojí na zamyšlení, zda 28% zahraničních účastníků nestojí za to
zajistit překlad informací do jednoho ze světových jazyků. Podobná situace
byla již na jaře v Cegledu.
Myslím si, letošní sraz Pápě bylo důstojné ukončení nejen maďarské, ale i
naší karavanistické sezony.
Teď nezbývá, než se co nejdříve pustit do přípravy sezony 2008.
Rozhodně všem kteří zde nebyli, doporučuji návštěvu tohoto campu i
termálních lázní. Nebudete litovat.
Vyčerpávající informace týkající se campu včetně cen najdete na
webových stránkách: http://www.termalcamping.de a termálních lázní na
webových stránkách http://www.varkertfurdo.hu
Na shledanou se těší
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