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6. 4 - 13. 4. 2023 - Velikonoční setkání v termálech v Pápě, Thermálcamping 

*****, Pápa (H) 

Tradiční zahájení sezony v nejlepším maďarském campingu a přilehlých termálních 

lázních. Celodenní opakovaný vstup do termálních lázní, výlety a cyklovýlety po 

okolí, soutěže pro děti, společné posezení. 

 

11. 6 - 18. 6. 2023 - Rakousko s karavanem 2023 - Saalachtal, Camping 
Grubhof*****, St. Martin bei Lofer (Salzbursko) 

Již sedmý týdenní karavanistický poznávací sraz v rakouských Alpách opět v 
luxusním campingu, na novém místě. Vyhodnocen návštěvníky Camping Avard 2023 

jako 2. nejoblíbenější camping v Evropě. Máme pro Vás připraveny atraktivní výlety. 

Zaručuji atraktivní výlety po velmi zajímavých místech. Neváhejte, počet míst je 
omezen, nebudete litovat! 

 

27. 7 - 2. 8. 2023 - Prázdninové setkání v termálech v Pápě, Thermálcamping 
*****, Pápa (H) 

Tentokrát jsme zvolili pro náš druhý sraz v termálech období školních prázdnin s 

dětmi a vnuky. Čeká vás kompletní areál (16 bazénů, 7 tobogánů, 2 divoké řeky a 

mnoho nových dalších atrakcí pro děti i dospělé v těsné blízkosti campingu). Bohaté 

zázemí. V tomto termínu budete také moci s námi oslavit 19. výročí otevření 
Thermálcampingu v Pápě. 

 

2. 9 - 10. 9. 2023 - Rakousko s karavanem 2023 - Millstätter See, Komfort 
Campingpark Burgstaller*****, Döbriach (Korutany) 

Na přání loňských účastníků opakujeme sraz v tomto luxusním campingu. Ti kteří 

zde ještě nebyli poznají camping jaký jste ještě neviděli. Čeká Vás koupání v krásném 

Millstatském jezeře, bohatý program campingu a mnoho atraktivních 
organizovaných nebo i individuelních výletů po překrásných jižních Alpách. 

 

Ti, kteří se již zúčastnili některého z našich výjezdů v posledních dvou letech, dostanou pozvánku s detailními 

informacemi automaticky s dostatečným předstihem. Ostatní zájemci o účast, pokud napište na níže uvedenou 
mailovou adresu, pošlu Vám pozvánku také. 

Těšíme se s Vámi opět na shledanou 

Vlasta a Vašek Hronkovi 

CaravanTours – cestovní agentura 

CZ-756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Tel: +420 604 528 437 
Mail: vasek1353@seznam.cz 


