Ukončení karavanistické sezony
Maďarského camping a caravaning clubu

Tisza-párti camping, Tiszakécske
Náš letošní poslední výjezd s karavanem byl jako každý rok na již tradiční ukončení karavanistické
sezony Maďarského camping a caravaning clubu. Toto ukončení se letos konalo od 21. do 23.října
v tříhvězdičkovém Tisza-Parti campingu, pro nás v celkem neznámém městečku Tiszakécske. Zde se
také v letošním roce konalo i zahájení letošní sezony, kterého
jsme se ale nezúčastnili.
Vzhledem ke značné vzdálenosti jsme vyjeli z Rožnova 20.10 již ve
3 hodiny ráno, abychom dojeli do místa konání co nejdříve a ještě
tentýž den si vychutnali blaho teplé termální vody. Počasí nám
moc nepřálo, a tak jsme jeli v dešti až do Maďarska. Díky přesným
GPS souřadnicím campu, které jsem získal od Zd.Vaňury jsme
snadno dojeli přesně v poledne k bráně campu.
Zde nás již přivítal prezident MCCC p.Gyurky se svou milou
manželkou Agnes i další přátelé z našeho klubu, kteří sem dojeli
již o den dříve. Jako vždy, jsme měli rezervováno místo v blízkosti
sociálních zařízení, takže na mytí nádobí jsem to měl jen kousek.
Ihned po zabydlení jsme se vypravili na obhlídku termálních lázní.
Prameny termální vodu byly navrtány v roce 1970 a mají teplotu
52C. Pobyt v léčivé vodě je vhodný pro revmatické a pohybové
onemocnění, gynekologické nemoci a rehabilitace po operacích a
úrazech. V letošním roce byl za přispění EU otevřen nový krytý
plavecký bazén, vířivka, kavárna a saunový svět.
Návštěvníci mají k dispozici 9 bazénů různé velikosti, určení i
teploty vody. Zajímavostí je, že termální lázně včetně campingu
jsou v soukromém vlastnictví, což se projevuje na rodinné
atmosféře, která zde všude panuje.
Postrádali jsme zde pouze šatny pro návštěvníky, kteří si pak své
šatstvo odkládali všude, kde bylo možno, např. na stolech jinak
překrásné kavárny.
Camping, který má tři hvězdičky, je součástí termálních lázní.
Všichni ubytovaní mají celodenní vstup do termálních lázní již zahrnut v ceně ubytování. Camp má
kapacitu 150 karavanů a plocha je částečně rozdělena na parcely s možností připojení na elektrickou
síť a pitnou vodu. V campingu je také k dispozici bezplatné WiFi připojení na internet, je však třeba se
zaregistrovat v recepci. V campu je jedno moderní sociální zařízení s dostatkem teplé vody. Bohužel

z některých míst campu je k nim dosti daleko, což nebyl náš problém. Ceny za ubytování jsou velmi
příznivé. Celková cena za dvoučlennou posádku a noc včetně celodenního pobytu v termálech je
4700.-HUF (tj. cca 376.-Kč) bez ohledu na sezonu.
Součástí campingu je také 13 nových vytápěných apartmánů skládajících se z obývacího pokoje,
kuchyňského koutu s jídelnou, koupelny a dvou ložnic. Každý apartmán má klimatizaci, satelitní
televizi a myčku nádobí. Auto je možno zaparkovat přímo u apartmánu.
Pořadatel neorganizoval žádný hromadný program a tak si mohli účastníci organizovat svůj pobyt
podle vlastního výběru. Nejčastěji jsme se potkávali v termálních bazénech. Jiní poznávali krásy
městečka Tiszakécske a okolí na jízdních kolech, nebo nakupovali na místním trhu, po případě
ochutnávali místní pivo v nedaleké restauraci.
Ukončení sezony se zúčastnilo cca 40 posádek z Česka, Maďarska a Slovenska. Z našeho klubu přijely
do Tiszakécske 4 posádky.
Na závěr bych chtěl všem tyto termály i camping doporučit pro dobrý poměr výkon-cena. Byl jsem
překvapen, že tyto celkem neznámé lázně objevilo i poměrně dosti návštěvníků z Německa. Ideální
pobyt je zde mimo sezonu. Dobře jsme se vyváleli v teplé vodě a odpočinuli. Nevýhodou zůstává
pouze velká vzdálenost od Rožnova. Vzdálenost z Rožnova je 470km při jízdě mimo dálnici a 558km
po dálnici.
Další fotografie z našeho pobytu najdete kliknutím: ZDE
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