Jarní setkání karavanistů
v termálních lázních
Thermal Camping Aqua Land

Ráckeve – Maďarsko
1. – 10. 5. 2020

Po čtyřech letech opět v Ráckeve. Jelikož letošní květnové svátky jsou v pátek a budeme mít před
sebou dva prodloužené víkendy, je ideální si zajet zalenošit do termálních vod. Ti, kdo si to mohou
dovolit, můžou zde strávit dokonce víkendy dva. Samozřejmostí jsou za stejnou cenu 3 noci před a po
konání srazu.
Cenové podmínky:
2 dospělé osoby
Každá další osoba nad 18 let
Každá další osoba 14 – 18 let
Každé další dítě 6 – 14 let
IFA osoba 18 – 70 let
Dítě do 6 let

5.500 HUF/noc
3.500 HUF/noc
1.650 HUF / noc
1.100 HUF/noc
400 HUF/noc
Zdarma

V cenách je zahrnuto obytné auto nebo auto s karavanem, elektřina, zvíře a neomezený vstup do
termálních lázní včetně saun. Platba možná v hotovosti forinty nebo platebními kartami.
Camp je součástí termálních lázní (GPS: 47°10'45.613"N, 18°56'46.087"E) a není rozdělen na
jednotlivé parcely. Zázemí tvoří sociální zařízení, kuchyňka, pračka, sušička, přebalovací pult, gril,
sportoviště a dětské hřiště. V době našeho pobytu nemusí být v provozu všechny venkovní bazény,
bude záležet na počasí. K dispozici by měl být venkovní zastřešený bazén s termální vodou a všechny
vnitřní termální bazény s tryskami a vodními lehátky, dětský bazén, plavecký bazén se 4 drahami, do
kterého je potřeba koupací čepice a sauny.
Termální pramen se nachází v hloubce 1.040 m a má teplotu 52 0C. Voda je vhodná na poúrazovou
rehabilitaci po operaci kostí a kloubů, chronický žaludeční a střevní katar, chronické záněty
pohybového ústrojí v inaktivním stádiu (např. revmatická artritida, dna, Bechtěrevova nemoc),
chronický
zánět
nervů,
nervové
bolesti,
srůsty
po
gynekologických
operacích.
Koupání se nedoporučuje osobám trpícím duševními chorobami (psychotické stavy), nakažlivé nemoci,
horečnatá onemocnění, chronický vysoký krevní tlak, nemoci srdce a poruchy krevního oběhu,
tuberkulóza.
Termín pobytu si každý volí individuálně a nebude organizován žádný doprovodný program. Každou
středu a sobotu od 6:00 do 12:00 hodin se koná na promenádě Szegedi Kis István sétány (od mostu
Árpád-hídtól k reformovanému kostelu) trh, vzdálenost od campu cca 2 km. Nejbližší obchod od campu
je Supermarket Tesco ve vzdálenosti cca 900 m. Centrum města s informačním centrem, vyhlídkovou
věží, poštou, Supermarkety COOP a Penny je vzdáleno cca 2 km od campu.
Na základě přihlášek, které budou zaslány na recepci campu, Vám budou účtovány výše uvedené ceny.
Po příjezdu se každý prezentuje na recepci campu. Bez přihlášení v recepci nebudete vpuštěni do
campu.
Více informací o termálních lázních a campu si můžete přečíst na odkazech:
www.aqua-land.hu
Článek a fotografie z našeho pobytu s podzimu 2016 najdete na našich klubových webových stránkách
www.campingclubroznov.cz v sekci Články a galerie.
Plánek areálu.

V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku ZDE. Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2020.
Maximální účast 40 posádek!
Seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz.
Pokud se nebudete moci po přihlášení z různých důvodů setkání zúčastnit, dejte mi tuto
skutečnost IHNED na vědomí.
Na setkání v Ráckeve se těší
Zbyněk Vaňura
Únor 2020

