UKONČENÍ KARAVANISTICKÉ SEZONY 2021. THERMALCAMPING PAPA (H)
Ve dnech 23. – 30. 9. 2021 se po dlouhé dvouleté přestávce z důvodu Covid19 se opět sešli karavanisté z Česka i Slovenska
na tradičním Ukončení karavanistické sezony 2021 v nejlepším maďarském campingu Thermálcampingu Pápa a přilehlých
termálních lázních. Předchozí tři zde připravované srazy nebylo možno realizovat z důvodu platných opatření proti Covid19.
Celkem na naše Ukončení sezony v Pápě přijelo 91 posádek s 244 účastníky z Česka i Slovenska. Při příjezdu každá přítomná
posádka, která se přišla k nám zaregistrovat obdržela od pořadatele dárek – speciální velkou svíčku vyvinutu pro karavaning.
Z přihlášených bohužel opět nepřijelo 6 posádek, aniž se předem omluvily a tím znemožnily účast jiným karavanistům, kteří
chtěli s námi jet. Tyto neomluvené posádky nebudu již na další pořádané akce v budoucnu zvány.
Mimo stálé a zkušené účastníky mých srazů v letošním roce také přijelo hodně karavanistů začátečníků, kteří si mohli vyměnit
zkušenosti s těmi již osrřílenými karavanisty. Byli překvapeni vysokou úrovní služeb Thermálcampingu a vyjádřili přání, aby i
v Česku bylo více tak kvalitních campingů.
Za dobu, co jsme nemohli Thermálcamping v Pápě navštívit, se zde opět vylepšovaly poskytované služby. V campingu je již
postaveno celkem 7 komfortně vybavených chatek, nové LED osvětlení, 6 nových sociálních buněk k individuálnímu
pronájmu, automatická závora u recepce reagující na SPZ automobilu i odečet spotřebované elektřiny na každé parcele.
Počasí v letošním roce nám přálo, a tak si všichni přítomní účastníci vychutnávali téměř letní horka ponořeni v teplém
venkovním bazénu. Vzhledem k velké návštěvnosti lázní a krásnému počasí vedení termálů napustilo i další venkovní bazén
v zadní části lázní.
Mimo válení se v teplé termální vodě, trávili účastníci krásné slunečné dny návštěvou renovované tržnice i prohlídkou města
Pápa, kde se o víkendu konaly v zámku Esterházy a na hlavním náměstí každoroční slavnosti Dnů baroka. Cyklisté využívali
rozrůstající se sít cyklostezek a navštívili i blízkou rozhlednu, letiště NATO nebo známou vinařskou oblast v Somló.
Bohužel aktuální přijatá opatření vedení města nám znemožnilo uspořádání připravovaného táboráku, kde jsme se chtěli
všichni pohromadě sejít.
V sobotu dopoledne jsme uspořádali pro přítomné děti soutěže, kde předvedly své dovednosti v několika soutěžních
disciplinách. Všechny zúčastněné děti byly za svou snahu odměněny taškou plnou dárků. Zde bych chtěl poděkovat těm
posádkám, které nám pomohly zajistit pro děti dárky.
Mimo dětské soutěže si mohli účastníci v sobotu dopoledne zakoupit přímo v areálu campingu znamenité zákusky z místní
cukrárny i známé a chutné maďarské uzeniny.
Po víkendu se pak podle svých možností rozjížděli účastníci opět do svých domovů.
Zde bych chtěl poděkovat všem přítomným posádkám za jejich návštěvu a bezproblémový průběh celého srazu. Myslím si,
že všichni byli spokojeni a doufám, že se se všemi opět setkám na výjezdech, které již nyní připravuji na příští rok. Informace
o připravovaných výjezdech najdete včas na webových stránkách www.campingclubroznov.cz, Facebookové skupině
Karavaning nebo přímo ve Vaší mailové schránce.
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