Ve dnech 26. – 28. 7. 2019 slavil Thermálcamping Pápa 15. výročí svého otevření. Za těchto 15 let si tento camping vydobyl
přední místo v hodnocení campingů mnoha renomovaných autoklubů i karavanistickýh portálů. Thermálcamping Pápa se
pravidelně objevuje na předních místech každoročního hodnocení. Jen v roce 2019 získal:







ADAC – jako jediný camping v Maďarsku získal ocenění „5 Sterne SUPER 2019“
ANWB – v tomto roce získal již po šesté jako jediný camping v Maďarsku ocenění "ANWB Top Camping 2019"
DCC – v letošním roce získal 5 hvězdiček a ocenění EUROPA-PREIS,
ECC – nejlépe hodnocený termální camping v Maďarsku.
ACSI – nejlépe hodnocený camping v Maďarsku
Camping Info – od tohoto nejznámějšího karavanistického portálu získává pravidelně již od roku 2012 každoročně
AWARD jako nejlepší camping v Maďarsku.

Navštěvuji tento camping každoročně již dlouhá léta a musím s potěšením konstatovat, že tento camping je vzorem pro
ostatní campingy i u nás a z pohledu karavanisty má tyto přednosti:







Perfektní a pravidelná údržba celého campingu – všechno v campingu funguje jako nové
Bezkonkurenční sociální zařízení – perfektní výbava, kvalita, funkčnost, čistota, vybavení
Čistota – tým pracovníků se stará o naprostou čistotu celého camping každodenně do všech detailů.
Komfortní parcely 100m2 – přes 200 parcel, živý plot, elektřina 16A, voda, odpad, TV rozvod
Ochotný a vstřícný personál campingu, ovládající také němčinu a angličtinu.
Poloha campingu – blízko centra města, opakovaný vstup do sousedních termálních lázní.

Z důvodu těchto předností, pořádám zde pravidelně dvakrát ročně karavanistický sraz českých a slovenských karavanistů.
Za dobu co tento camping navštěvuji musím konstatovat, že návštěvnost tohoto campingu se rok od roku zvyšuje, a to platí
i pro české a slovenské karavanisty.
Již v pátek odpoledne jsme byli pozváni do místní restaurace, kde majitel campingu p. Hofmann a ředitelka campingu pí.
Dekovics prezentovali historii campingu i plánovanou budoucnost. Přítomní byli i starosta města Pápa, projektant campingu
a další důležití obchodní partneři.

Na sobotu odpoledne připravilo vedení campingu pro všechny hosty campingu, obrovský znamenitý dort. Odpoledne
vystoupil folklorní soubor. Na večer bylo připraveno vystoupení místního dechového orchestru se známými zpěváky.
Bohužel počasí, které až dosud bylo horké a slunečné, se na večer zhoršilo a přišla bouřka. Díky rychlému iniciativnímu
zásahu ředitelky pí. Dekovics se vystoupení přesunulo z venkovního podia do zastřešeného vstupního prostoru, kde byli
vystupující hudebníci chráněni před deštěm. A tak si mohli návštěvníci campu vyslechnout známé melodie skupiny ABBA i
jiné.
Potom následovalo vystoupení břišní tanečnice a skupiny žonglérů s ohněm. V pozdních večerních hodinách se pak všichni
přítomní spokojeni rozcházeli do svých bydlíků.
Atmosféru oslav lépe vystihnou fotografie, které si můžete prohlédnout: ZDE
Byli jsme rádi, že jsme se mohli těchto oslav zúčastnit a v klidu si pohovořit s pracovníky campingu. Při této příležitosti jsme
projednali s ředitelkou campingu organizaci, program a podmínky našeho pravidelného „ Ukončení karavanistické sezony
2019“, které se zde bude v letošním roce konat od 24.9 do 2.10. v obvyklém rozsahu. Pozvánku na tento sraz si můžete
prohlédnout na stránkách www.campingclubroznov.cz
Vašek Hronek
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