Navštívili jsme Balaton
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Ve dnech 14.-23.srpna 2009 pořádal Maďarský camping a caravaning club svůj tradiční národní sraz, tentokrát
v campingu Europe v Alsöórs, na severní straně jezera Balaton. Celkem bylo přihlášeno 177 posádek, z toho z
Camping clubu Rožnov se zúčastnilo celkem 7 posádek. Někteří naši účastníci přijeli do Alsöórs přímo z Národnho
srazu v Lednici.
I my, doprovázeni vnučkou a dvěma vnuky jsme se této akce zúčastnili stejně jako i v minulých letech. Překrásné
letní počasí nás provázelo po celou dobu našeho pobytu. Toho jsme využívali i většina přítomných karavanistů ke
koupání v jezeru Balaton. Malou hloubku vody si vychutnávali především menší děti.
Camping Europe je jeden z velkých campů na břehu Balatonu. Velká část campu je rozděleny na parcely různých
velikostí ohraničených živým plotem. V areálu je obchod, bufet, prodejna upomínkových předmětů, bezplatný
tobogán, dětský bazén a o program se starají animátoři. Je zde několik i socilálních zařízení, jejichž kvalita však silně
pokulhává za campy v maďarských termálech, které známe z jiných srazů, pořádaných MCCC. U příjezdové cesty
k campu je několik restaurací a pizzerie. Každodenní blízké diskotéky bylo slyšet až do brzkého rána, což se nelíbilo
mnoha karavanistům.
Současně probíhal ve stejném campu sraz majitelů Trabantů, které byly dříve v Maďarsku velmi populární. Zde bylo
možno vidět Trabanty v nejrůznějších provedení, od kabrioletů přes dlouhé provedení až po závodní speciály.
I když se na skladbě programu projevila současná celosvětová krize, každý den se bylo na co dívat. Naše vnuky
nejvíce zaujalo vystoupení maďarské policie s ukázkami zásahů proti zločincům. Nenechali si také ujít možnost
sednout na policejní motocykl. Ti starší si mohli zkusit střelbu z luků pod vedením zkušených instruktorů.
O zábavu nejmenších se starali animátoři campu. Pod jejich vedením si děti malovali, navlékali korálky popř.
animátoři jim malovali obličeje.
Hodně přítomných využilo roviny okolo jezera a projeli po cyklostezkách okolí na kolech.
My jsme s našimi vnuky navštívili během našeho pobytu poloostrov Tihany s překrásným výhledem na celé jezero
a kouzelnou architekturou a známé lázně Balatonfüred s přístavem a nábřežní promenádou, kde každý večer
pulzoval čilý turistický ruch.
Z časových důvodů jsme se museli již ve čtvrtek vrátit domů. V Maďarsku byl však národní svátek, a tak když jsme
odjížděli domů, míjeli jsme v protisměru souvislé dlouhé kolony automobilů směřujících k Balatonu a radovali se
z toho, že jedeme obráceným směrem. Těšíme se, že se v příštím roce opět setkáme v kompletní sestavě
v některém z campů na břehu Balatonu.
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