Štúrovo a maďarské památky
Po Velikonocích nastal již v kempech klid a tak jsme se rozhodli (Kubáčkovi a Vídenští) strávit aktivní pobyt
v termálních lázních VADAŠ ve Štůrovu. Uskutečnil se ve dnech 28.4.-5.5.2019. Kemp Vadaš byl letos otevřen od
27.4.2019. Je poměrně nový, částečně stíněný stromy a parcely jsou vybaveny přípojkami el. proudu a každá má i
vlastní přípojku vody. Má celkem 33 parcel ve třech velikostech. Na tři největší (11x8m) se vejdou i dva karavany.
Všechny stojí stejně 13 Euro, bez ohledu na počet karavanů. Je v tom i cena za el. proud. K tomu zaplatí už jen účastníci
7,50 Euro za osobu. Celkem jsme tedy platili ve třech lidech 29 Euro na den i s koupáním v termálních bazénech.
Nevýhodou je, že není žádný z nich krytý. Teplota v bazénech 29, 33 a 36 st. C. Nakoupit se dá v řetězci Bila cca 300 m
od recepce nebo v mnoha stáncích kolem bazénů.
Program našeho pobytu byl poznávací s aktivním pohybem a relaxaci v teplých vodách. Po příjezdu v neděli jsme
v pondělí věnovali návštěvě a prohlídce maďarského města Esztergom (Ostrihom), který dělí od Štúrova jen most přes
Dunaj a pak především největší katedrály Panny Marie a sv. Vojtěcha v Maďarsku. Katedrála je postavena na
skalnatém kopci uprostřed města a určuje panorama tohoto historického města. Je tu však daleko víc pamětihodností
a tak jsme se vraceli do kepu až ve tři hodiny odpoledne. Pak už následovala příjemná koupel v teplých vodách.
V úterý jsme sedli na kola a přejeli znovu přes most do Esztegomu a projeli se po cyklostezce kolem Dunaje. Na
zpáteční cestě jsme ještě projeli vzdálenější památky v Esztergomu. Celkem 25 km.
Ve středu přijeli za námi Vídenští. My jsme proto ještě znovu zvolili cyklovýlet kolem Dunaje. Autem jsme se přesunuli
po proudu do vesnice Basaharc a odtud kompou přejeli na druhý břeh do městečka Szob. Po levém břehu Dunaje vede
příjemná cyklostezka do Nagymarose. Původní plán přejet kompou odtud do Visegradu a po druhém břehu se vrátit
jsme zavrhli, protože cyklotrasa vede po frekventované a nepříliš kvalitní cestě 1. třídy. Cyklostezka z městečka Szob
do Nagymarose je ale kvalitní lemovaná na jedné straně Dunajem a na druhé vysokými skálami tamějších kopců.
V Nagymarosi cyklostezka projíždí promenádou až k přístavu kompy. Po prohlídce městečka, kde bylo dříve plánováno
vodní dílo Gabčíkovo – Nagymaros jsme se vrátili stejnou cestou zpět. Celkem 29 km. Cena kompy 900 Ft na osobu.
Den jsme zakončili v bazénech už i s Vídeňskými.
Ve čtvrtek byl výlet společný s Vídeňskými (a Frantovou sestrou Kateřinou). Autem jsme zajeli do známého městečka
Visegrád s hlavní turistickou atrakcí zříceninou královského hradu na vysokém kopci s převýšením 200 m nad
městečkem. Hradní komplex je rozsáhlý s inscenovanými expozicemi a je hodně mezinárodně navštěvovaný. Na
parkovišti byly autobusy z několika zemí Evropy. Mimo vlastní hradní památky jsou odtud i nádherné kruhové výhledy
na Dunaj, okolí a Nagymaros na protějším břehu. Ještě jsme také stihli vystoupit ne vedlejší vrchol na starodávnou
rozhlednu, dolů projít městečko a pak zpět autem do teplých vod lázní Vadaš.

V pátek byl na pořadu pěší výlet na kopec Burda kousek od Štúrova. Zaparkovali jsme ve vesnici Chľaba při ústí řeky
Ipeľ, která tvoří i hranici mezi SK a HU. Odtud jsme vystoupili kolem potůčku Dona po modré až na chatu Ipeľ. Chata je
však bohužel veřejnosti nepřístupná. Stejnou cestou jsme se vrátili do vesnice a prohlédli si ještě zajímavé historické
sklepy v hliněném svahu kopce a došli až k řece Ipeľ a k protipovodňové hrázi chránící vesnici. Den jsme uzavřeli opět
v lázních.
Sobota byla již odpočinková s koupáním a procházkami po městě. K večeru začalo pršet a déšť nás provázel i v neděli
při balení a cestou zpět domů. Navíc s protivětrem. I tak se týden vydařil a budeme vzpomínat v dobrém.
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