
27. 4. – 8. 5. 2018 

JARNÍ SETKÁNÍ KARAVANISTŮ 

V MAĎARSKÝCH TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH 

 

       C e g l é d 
 
Mnozí si lámou hlavu tím, jak příjemně strávit volné májové dny. Letos dny 

volna „padly“ na úterý, a tak se přímo nabízí varianta i pro zaměstnané si vzít 
v pondělí dovolenou a někam vyrazit. Nabízím vám pobyt v maďarských 

termálních lázních nedaleko Ceglédu. Mnozí z vás tyto lázně a camping znají 
z dob, kdy zde organizoval karavanistické srazy tehdejší prezident MCCC László 

Gyürky a v roce 2008 se zde konala 12. Dahlie Rallye. Články a fotografie 
z těchto akcí můžete zhlédnout na našich klubových webových stránkách 
www.campingclubroznov.cz v sekci Články a galerie. 

 
Termální lázně se nachází v župě Pest, nedaleko města Cegléd, cca 75 km od 

Budapeště směrem na Szolnok. 
 
Počátkem 90. let minulého století zde byly provedeny průzkumné vrty a 

v hloubce 1000 metrů byl navrtán pramen o teplotě 540C. Voda obsahuje 
mimo jiné sodík vodíku, uhlík a jód a je vhodná pro léčbu revmatických, 

kožních a trávících potíží, ale i k léčbě pohybového aparátu a je vynikající 
k rehabilitační léčbě nervového systému. 
 

Lázně jsou rozděleny na vnitřní, venkovní, saunovou a rehabilitační část. 
Vnitřní část tvoří 4 bazény: zážitkový bazén s tryskami s vodou o teplotě 260 – 

280C a hloubkou 1,1 m, odpočinkový bazén s vodou o teplotě 340 – 360C a 
hloubkou 0,9 m, odpočinkový bazén s tryskami s vodou o teplotě 360 – 380C a 
hloubkou 0,9 m a dětský bazén s vodou o teplotě 280 – 300C a hloubkou 0,3 – 

0,4 m. Venkovní část, která je oficiálně otevřena 13. 5. – 31. 8., tvoří plavecký 
bazén s vodou o teplotě 240 – 270C a hloubkou 2,1 – 2,5 m, odpočinkový 

bazén se stolky s vodou o teplotě 340 – 360C a hloubkou 0,9 m, zážitkový 
bazén  s vodou 260 – 280C a hloubkou 1,0 – 1,4 m a dětský bazén s vodou o 
teplotě 280 – 300C a hloubkou 0,3 – 0,4 m. Za mých předcházejících pobytů, 

v případě pěkného počasí, byl otevřen venkovní plavecký bazén a odpočinkový 
bazén se stolky. To vám ale nemohu zaručit a možná se budeme muset 

uspokojit pouze s vnitřními bazény. Lázně jsou otevřeny denně od 1000 do 
1900 hodin. Zájemci o noční koupání v sobotu si mohou koupit zvláštní 
vstupné za 2.400 HUF/osoba. 

 
Camp se nachází v bezprostřední blízkosti termálních lázní (GPS: 

N47°12.04442', E19°44.29055') s neomezeným vstupem do termálních lázní. 

http://www.campingclubroznov.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=19.7364307&y=47.2013973&z=17&source=osm&id=6580574&q=N47%C2%B012.12670%27%2C%20E19%C2%B044.02877%27


Camp je rozdělen živými ploty na jednotlivé parcely a každá posádka bude mít 
samostatnou parcelu s přípojkou na elektřinu. V celém areálu je bezplatná 

WIFI. 
 
Na základě přihlášek, které budou zaslány vedení campu, Vám budou účtovány 

níže uvedené ceny. Po příjezdu se každý prezentuje na recepci campu. Termín 
pobytu si každý volí individuálně a nebude organizován žádný doprovodný 

program. Dle informací vedení campu není zatím rozhodnuto, zda se bude 
konat na ulici mezi campem a lázněmi 1. května Majáles. Do centra Ceglédu je 
cca 7 km autem. 

 
Cenové podmínky: 

Posádka bez ohledu na počet osob  4.500 HUF/noc 
Domácí zvíře      2.000 HUF/noc 

IFA – osoba starší 18ti let       500 HUF/noc 
Na parcele smí být umístěna pouze jedna posádka! 
V cenách je zahrnut obytný vůz nebo osobní auto s karavanem, 

elektřina, neomezený vstup do termálních lázní a WIFI. 
Poplatek lze platit platební kartou nebo Forinty. 

 
V případě, že přijedete v nočních hodinách a nebudete vpuštěni do campu, je 
možno přespat na parkovišti před lázněmi (GPS: N47°12.12670', 

E19°44.02877'). 
 

Jelikož ceny platí jen pro řádně přihlášené, je bezpodmínečně 
nutná přihláška předem. 

 
V případě zájmu vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku ZDE. 

Uzávěrka přihlášek je 13. 4. 2018. Seznam přihlášených bude 
průběžně zveřejňován na našich klubových webových stránkách 

www.campingclubroznov.cz. V případě, že po přihlášení se z 
různých důvodů nebudete moci setkání zúčastnit, dejte mi tuto 

skutečnost na vědomí. 
 
Bližší informace o campu a termálních lázních si můžete prohlédnout na: 
http://cegledfurdo.hu/. 

 
Pokud potřebujete další informace, rád vám je zodpovím přes e-mail: 

campingclubroznov@seznam.cz nebo na telefonu: +420 737 878 984. 

 
 

 
Na setkání v Ceglédu se těší 
 

 
Zbyněk Vaňura 

Březen 2018 
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