UKONČENÍ KARAVANISTICKÉ SEZONY
Maďarského Camping a Caravaning Clubu

Várkért Termál Camping – Pápa (H)

Již po páté se setkali v dnech 21. – 24.10.2010 karavanisté na závěr sezony ve Várkért Termál
Campingu v maďarském městě Pápa na Ukončení sezony které pořádal Maďarský Camping a
Caravaning Club (MCCC).
Protože setkání, které pořádá MCCC mají vždy vysokou úroveň, tak na tomto setkání
samozřejmě nemohli chybět ani členové Camping Clubu Rožnov z kterého se zúčastnilo celkem 19
posádek.
Srazu se zúčastnilo celkem 174 posádek
karavanů nebo obytných automobilů s celkem 436
účastníky (380 dospělých a 56 dětí) z 21 karavanklubů
ze tří států takto:
Maďarsko - 41 posádek 124 účastníků
Česko
79 posádek 175 účastníků
Slovensko
54 posádek 137 účastníků
Počet zúčastněných posádek částečně ovlivnila
katastrofa, která se před krátkou dobou odehrála v nedaleké obci Kolontár. Následky této katastrofy
však se v místě konání srazu nijak neprojevily, jak zjistili i členové organizace Greenpace.
Várkért Termál Camping není třeba karavanistům z Česka představovat, protože se jedná o jediný
pětihvězdičkový camping v Maďarsku a našim
neuskutečnitelným přáním zůstává, aby i v Česku byly
takové campingy.
Většina účastníků trávila pobyt navazováním
přátelských kontaktů a vzájemnými diskuzemi
ponořeni v teplých termálních bazénech i v četných
vodních atrakcích léčebném a termálním koupališti
nacházejícím v těsné blízkosti campingu. V minulých
letech byla však termální voda v bazénech teplejší jako
letos.
Dopoledne bylo možno se setkat s většinou účastníků
na nedalekém tržišti, kde největší frontu tvořili a
nejvíce peněz utratili u pojízdné prodejny voňavých
uzenin, nebo nakupovali věnce na blížící se dušičky.
V campingu se účastníci setkávali v organizačním
stanu, kde se také konalo slavnostní zahájení i
zakončení, nebo večerní disko a karaoke, které uváděl

známý Tibor Labuda. Zde se také konaly prodejní trhy a animační programy pro děti. Zde bylo možno
si koupit zdejší výborné čerstvé zákusky vyrobené v nedaleké cukrárně, pro zahřátí svařené víno,
pivo nebo teplé klobásy.
Počasí po dobu konání srazu odpovídalo ročnímu
období. Ráno jsme seškrabávali jinovatku z auta a
v poledne vychutnávali sluníčko před karavany.
Myslím si, že všichni účastníci byli spokojeni a tímto
srazem
důstojně
zakončili
letošní
bohatou
karavanistickou sezonu.

Vedení MCCC pozvalo také všechny účastníky na jubilejní 15.ročník oblíbené Dahlie Rallye, kterou
pořádá v tomto campingu ve dnech 1.- 4.9.2011.
Krátké video z fotografií z této karavanistické akce najdete na:
http://www.youtube.com/watch?v=la2xOweAOdI
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