CC Bratislava připravil
v Termálparku Dunajská Streda

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ
Již po třetí se sešli ve dnech 22. – 25.4.2011 karavanisté do Termálparku v Dunajské Stredě, aby
společně oslavili letošní velikonoční svátky.
Tentokrát jsme si nemohli přát lepší počasí, které připomínalo spíše letní období než velikonoce.
Sluníčko nás hřálo celý den, a proto jsme ho maximálně využívali ke koupání a opalování. Se západem slunce se
však silně ochladilo a my jsme museli sedět u skleničky vína v teplých bundách.
V areálu termálních lázní je celkem 9 bazénů s termální vodou od 28C až do 40C. Venkovní bazény
nejsou právě nejnovější, ale jsou udržovány ve vzorné čistotě. Bazén s tobogánem nebyl v této roční době ještě
v provozu. Tři vnitřní bazény jsou moderní a nové. Pozor však na podlahy ve vnitřních bazénech, které jsou
nebezpečně kluzké.
Mnoho účastníků si udělalo výlet na kolech nebo autem k blízkému vodnímu dílu Gabčíkovo. Teprve po
průjezdu rumunské výletní lodě zdymadlem, který jsme se zájmem pozorovali, jsme si uvědomili velikost
plavebních komor zdymadel i celého vodního díla.
Pořadatelé CC Bratislava se o všechny přítomné vzorně starali, pro všechny přítomné připravili
pořadatelé znamenitou velikonoční kyselici, na které jsme si všichni pochutnali.
Vzhledem k tomu, že většina účastníků se rozjížděla v pondělí domů, zorganizoval pořadatel
velikonoční oblívačku již na neděli odpoledne. Hodně děvčat bylo důkladně mokrých.
Celkem se letošního ročníku velikonočního srazu zúčastnilo 112 posádek obytných vozidel z 19
caravanclubů a tří států. Camping Club Rožnov se umístili ihned za CC Bratislavou a CC Trenčínem na 3. místě
s 12 posádkami a 43 účastníky.
Bohužel celkovou příjemnou atmosféru srazu pokazil případ důkladného vykradení obytného auta
jednoho z účastníků. Vinu na tomto politováníhodném činu však nenesou v žádném případě pořadatelé, ale
provozovatel campingu, který nezajistil dostatečnou ostrahu vstupu do campingu před zloději. Tato smutná
událost bohužel vrhla špatné světlo na jinak oblíbený camping.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout klinutím zde
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