
UKONČENÍ  SEZONY 2020 
opět s přáteli, v teplé vodě a v krásném campu 

 
 

 

      Thermálcamping, Pápa (H), od 23. 9 do 30. 9. 2020 
 
Dovolte mi, abych Vás osobně i Vaše přátele karavanisty opět po roce pozval na již 9.ročník Ukončení karavanistické 
sezony 2020, které se bude konat v nejmodernějším maďarském campingu v městě Pápa a přilehlých termálních 
lázních.  
Thermálcamping i Termální lázně v Pápě není třeba většině karavanistů představovat, protože v minulých letech se 
zde konalo mnoho krásných karavanistických akcí.  
 

Thermálcamping Pápa.  
Thermálcamping v Pápě je nejlepší camping v Maďarsku. V letošním roce byl opět oceněn německým autoklubem 
ADAC jako „ADAC Superplatz 2019“. Hosté zde mají k dispozici více jak 200 parcel 10 m x 10 m, nejlepší sociální 
zařízení, jaké jsem kdy v campingu viděl, bezplatné připojení WiFi, moderní termální lázeňský komplex v těsné 
blízkosti, kvalitní a cenově dostupné restaurace v campingu i ve městě, možností nákupů v blízkých supermarketech 
nebo na nově otevřeném zrekonstruovaném tržišti, atd.  
V areálu campingu najdete i všechny ostatní vymoženosti zpříjemňující pobyt návštěvníků, na které si karavanista 
může vzpomenout.  

Bližší podrobnosti o Thermálcampingu najdete na webových stránkách https://www.thermalcamping.de/ .  

GPS souřadnice campingu jsou: 47°20'17.417"N, 17°28'25.571"E 
 

Město Pápa.  
Pápa je nekrásnějším barokní město Maďarska se 33000 obyvateli vzdálené 46 km jižně od Györu. Do centra města 
se dostanete z campingu za 10 minut pěšky přes park. Stojí za to si prohlédnout nové vodotrysky na náměstí, 
večerní osvětlení i navštívit místní kavárničky a cukrárny. Nezapomeňte také navštívit nové místní tržiště, nasát 
zajímavou atmosféru. Zde si můžete koupit oblíbené masné výrobky místních řezníků (doporučuji) nebo výpěstky 
místních zemědělců, ale také shlédnout spoustu vietnamského pouťového zboží. Doporučuji také zajít na večeři do 
některé z místních restaurací, kde se najíte chutně, dosyta a levně. Pokud nebudete ponořeni v termální vodě, tak 
můžete navštívit jeden ze 13 kostelů, zrekonstruovaný zámek hraběte Esterházyho, muzeum modrotisku a mnoho 
jiných zajímavostí.  
Ve dnech konání našeho srazu budou probíhat ve městě Dny baroka. Rozhodně doporučuji si do města zajít a vnést 
se do starých časů baroka. 
 

Účastnické poplatky. 
Pro předem přihlášené účastníky platí po dobu konání srazu následující účastnické poplatky:  

• Posádka (parcela 100m2 + 2 dospělé osoby + auto + karavan (obytné auto) + elektřina + celodenní vstup do 
termálních lázní + WiFi + účast na akci)     = 28,95 €/noc  

• Další dospělá osoba nad 14 let  včetně vstupu do termálů = 9,82 €/noc  

• Dítě od 4 let do 13,99 let včetně vstupu do termálů  =  6,08 €/noc  

• Dítě do 4 let včetně vstupu do termálů    =  zdarma 

https://www.thermalcamping.de/


• Domácí zvíře        = 2 €/ks/noc 

• Ostatní poplatky podle platného ceníku campingu (turistická taxa 450 HUF/os se v letošním roce nevybírá) 
Když od účastnického poplatku odečtete cenu celodenní vstupenky do termálních lázní (2x10€), pak Vás pobyt 
v nejlepším campingu v Maďarsku stojí denně pouhých cca 9€. To přece jde, nebo ne???   
 

Parcely 
Areál campingu je rozdělen na parcely shodné velikosti 100m2 oddělených živým plotem. Každá parcela má přípojku 
elektřiny (16A, pozor! - ECC konektory), pitné vody, odpadu a televizního signálu. Na jedné parcele může stát pouze 
jeden účastník. 
Pořadatel ani camping nebude předem rezervovat parcely! Každý účastník si při příjezdu vybere na recepci svou 
parcelu z momentálně volných parcel přidělených pro naši akci.  Také si může při příjezdu rezervovat parcelu pro 
přítele. Musí mu však předem sdělit číslo rezervované parcely a ten toto číslo nahlásí při příjezdu na recepci. 
 

Termální lázně  
Po předložení ubytovacího průkazu obdržíte u pokladny termálních lázní proti kauci 2000 HUF v hotovosti čipový 
náramek použitelný po celou dobu Vašeho pobytu. V průběhu Vašeho pobytu můžete používat s tímto náramkem 
boční vstupní turniket. 
Předností termálních lázní v Pápě je, že je dosud neobjevili „účastníci zájezdů“ z Česka a Slovenska. Proto je zde 
dostatek místa v bazénech a klid v lázních i ve městě. V termálních lázních je celkem 14 bazénů. V době konání srazu 
jich však bude otevřeno jen 7 a to:  
Termální hala – vnitřní bazény 34oC a 38oC s vířivkami a tobogánem - otevřeno 9:00 – 21:00 hod  
Termální zahrada – venkovní bazén 34oC s vířivkami a vodním kolotočem - otevřeno 9:00 – 21:00 hod  
Plavecká hala – vnitřní bazény 27oC a 33oC - otevřeno 6:00 – 22:00 hod, vstup jen s koupací čepicí !!! 
Mimo to je návštěvníkům lázní k dispozici samoobslužná restaurace, bufet, solárium, salon krásy, sauna, FKK sauna, 
masáže, squash a lázeňské oddělení.  
Venkovní bazény mimo termální zahradu jsou v tomto ročním období již uzavřeny.  
Podrobné informace o termálních lázních v Pápě nejdete na http://www.varkertfurdo.hu/termalfurdo 
 

Program srazu.  
Předpokládám, že hlavní náplní bude setkání přátel karavaningu a zhodnocení letošní sezony spojené s relaxací v 
teplých termálních bazénech. Vzhledem k letošní pandemii koronaviru se společenský večer s programem ve velkém 
stanu nekoná.  
V sobotu dopoledne chceme pro děti uspořádat dětské soutěže.  
Pokud máte další nápady a návrhy, jak zpestřit pobyt přátel (vystoupení, program, předvádění, prodej atd.) 
kontaktujte mne prosím.  
 

Přihlášky  

Elektronickou přihlášku na tuto akci si otevřete kliknutím myší:  ZDE 

Uzávěrka přihlášek je 15.9.2020, nebo naplněním objednané kapacity 80 posádek. Nenechávejte poslání přihlášky 
na poslední chvíli. Prosím uveďte v přihlášce i svou funkční mailovou adresu, abych Vám mohl před odjezdem zaslat 
aktuální pokyny a další informace o srazu. Seznam přihlášených posádek si můžete prohlédnout na stránkách 
www.campingclubroznov.cz 
 
Pořadatel ani provozovatel campingu nezodpovídá za škodu na majetku a zdraví účastníků. Z vlastní zkušenosti 
doporučuji uzavřít náležité cestovní pojištění pro všechny zúčastněné osoby. 
 
Další informace, týkající se této akce Vám rád poskytnu na své E-Mailové adrese: vasek1353@seznam.cz  nebo: 
campingclubroznov@seznam.cz po případě na  telefonu +420 604 528 437  
 
Na shledanou s Vámi opět po roce v dobré náladě, ve zdraví a v teplé vodě s Vámi v Pápě se těší:  
 

 
Vašek Hronek          Noemi Dekovics - Ódor 
Camping Club Rožnov      ředitelka Thermál Campingu Pápa 
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