Termálpark Dunajská Streda

1.- 7. 7. 2020

Po chladných a deštivých dnech u nás v květnu a červnu jsme zatoužili po lepším počasí. To slibovalo jižní Slovensko, tak
jsme se přidali k Vídeňským a Hadačovým a namířili do Dunajské Stredy. V plánu bylo koupání a cyklovýlety od 1. do 7.7.2020.
V Dunajské Stredě jsme už nějaký rok nebyli. Termální koupaliště nás mile překvapilo. Celý areál s šesti venkovními bazény
je nově přebudovaný. Opravdu na úrovni. K tomu dvoje nové sociálky, jedny u bazénů a jedny společné pro kemp i koupaliště.
Upraveny jsou i břehy jezera s možností vodních radovánek. Otevřeno od 9.oo do 21.oo hod. Mimo to jsou v provozu čtyři
vnitřní bazény .
Problémy byly bohužel s provozem. Nové sociálky společné pro kemp i termální lázně projektoval projektant asi poprvé.
Jednak mají malou kapacitu a o víkendu stály ženy frontu na těch pět záchodků, a jednak vnitřní uspořádání není ideální ani
praktické. Navíc netekla ve sprchách vždy teplá voda a chyběl i toaletní papír. K tomu byly ještě zavřené do soboty staré
sociálky v kempu.
Kemp je rozšířený, ale i tak byl přes víkend zcela naplněný zvláště návštěvníky z Česka. Také tady provoz nic moc. Tráva
neposečená, komunikace hrbaté s výmoly. Platili jsme 10,5 Eur na osobu, 7 za karavan, 2,5 auto a 5 Eur za elektřinu. Na CCI
sleva 5% z celé částky. Taxu 1 Eur na den osoby nad 70 let a s průkazem ZTP-P neplatí. WIFI zdarma funguje bez problémů.
Všichni jsme si přivezli kola a tak mimo koupání a relax jsme každý den jezdili a poznávali okolí. Překvapilo mě, že jsou
kolem Dunajské Stredy vybudované cyklostezky, které jsme také využívali. Jejich značení je ale proti našim cyklotrasám bídné.
Navštívili jsme Topolníky, Klátovský vodní mlýn, projeli cyklostezku po obou březích vodního díla Gabčíkovo s převozem z Vojky
n. D. do Kyselice. Převoz je zdarma i pro osobní auta, kterých ponton uveze 18.
Pobyt v termálních lázních v Dunajské Stredě se vydařil i s přispěním každodenního společného večerního posezení
rožnovské skupiny u karavanu. Doporučujeme příjezd do kempu nejpozději ve čtvrtek. Od pátku se kemp zaplňuje a je pak
těžké najít místo pro dva karavany vedle sebe. Pro naše tři stání jsem držel výhodná místa od středy.
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