Relax ve slovenských termálech
Pojeďte si s námi odpočinout a
nabrat nové síly do slovenských
termálních lázní. Využijeme k tomu
dva státní svátky, které přímo
navazují na víkend. Od 5. 7. do 8. 7.
2012 prožijeme krásné čtyři dny na
jihu Slovenska v srdci žitného
ostrova v autokempu thermalparku
v Dunajské Stredě. Užijeme si
krásného
teplého
prostředí,
koupání a dobrého jídla.
Prostředí autokempu i vlastní
termální koupaliště je vhodné jak
pro dospělé, tak i děti, každý si zde něco najde. Autokemp se nachází přímo v areálu
termálního koupaliště, takže nemusíme nikam přecházet a kdykoliv se můžeme vracet do
stanů. Termální koupaliště má celkem pět
venkovních bazénů a tři vnitřní. Teplota
vody v bazénech je od 26 do 38 oC.
V blízkosti bazénů i kempu se nachází
stánky s občerstvením. V parku, který se
rozprostírá mezi bazény, najdeme stín, kde
se můžeme schovat před slunečními
paprsky. Okolí kempu je vhodné
k projížďkám na kole.
Odjezd bude cca ve 4:00 hodiny 5. 7. 2012
z Rejt. Za přibližně 30 minut překročíme
státní hranici s Rakouskem v Českých Velenicích a přes Gmünd a Horn přijedeme před
Stockerau, kde si dáme chvíli po šesté hodině snídani. Po snídani najedeme na dálnici. Po
dálnici se dostaneme až ke Slovenské hranici, kde odbočíme na Kittsee a Berg. Již z dálky
uvidíme Bratislavský hrad. Projedeme
Petržalkou,
přes
Přístavní
most
a
s Bratislavou se rozloučíme u Slovnaftu. To
nás již bude čekat necelá hodinka cesty. Po
osmé hodině ranní budeme v kempu.
Postavíme stany a hurá do vody.
Každý den ráno obvykle jezdíme nakoupit
pečivo a něco k snídani. Snídáme u stanů. Je
možné si vařit i oběd a večeři, ale vzhledem
k délce pobytu si většinou jídlo kupujeme u
stánků (nechceme strávit všechen čas
vařením). Poslední den těsně před odjezdem jezdíváme nakoupit místní speciality.

I v případě špatného počasí je zde možné se koupat ve vnitřních bazénech. Koupání se ve
venkovních horkých bazénech za špatného počasí má též svoji krásu. Je možné se vydat na
nedalekou přehradu na Dunaji – Gabčíkovo.
V neděli dopoledne sbalíme, půjdeme se vykoupat a k domovu vyrazíme přibližně v 16:00
hodin (po dohodě můžeme jet dříve nebo později).
Nějaká fakta:
Vzdálenost Rejta –
Dunajská Streda
Přibližný čas
Rakouská dálniční
známka
Otvírací doba bazénů
www stránky

302 Km
4:20 hodin
8 EUR v Rakousku
cca 250 Kč v ČR
9:00 – 21:00
www.thermalpark.sk

Ceny v kempu
Dospělý (více jak 14 let)
Dítě do 14 let
Auto
Stan
Elektřina
Poplatek měst. úřadu

Cena za 1 noc
9,00 EUR
6,60 EUR
1,40 EUR
3,60 EUR
3,60 EUR
asi 1,00 EUR

Celkové náklady na 1 osobu a den, která bude cestovat se mnou v autě je 270 Kč (350 Kč za
noc). V této ceně je nafta, dálniční známka, připojištění, ubytování ve stanu, auto, elektrika a
poplatky městskému úřadu. Při cestě osobním autem s rodinou (2+2) to vychází na 320 Kč na
den (420 Kč za noc). V těchto cenách není započtená útrata na místě.
Co s sebou:
Občanky, pasy – děti musejí mít svůj vlastní pas, nebo musí být zapsány v pasu osoby, která
s nimi cestuje.
Pouzdra do vody na krk – hodí se na peníze, které máte vždy s sebou
Bezpečnostní vesty – v autě musí být minimálně tolik vest, kolik právě přepravuje lidí
Nějaké pití na večer – kdo co pije (pivo, víno, něco tvrdšího – pivo se dá koupit i v noci)
Celý seznam mám u sebe – na informační schůzce se na něj podíváme
Informační schůzka proběhne v neděli 1. 7. 2012 v 17:00 u nás v obýváku. Zde se domluvíme,
jak pojedeme (obsazení aut), co kdo vezme, tak aby nám něco nechybělo, a něčeho jsme
neměli zbytečně moc.
Ladislav Hruška
Rejta 1121
Trhové Sviny
Tel.: 773 650 201
Email: l.hruska@tiscali.cz

