Již po čtvrté se sešli přátelé karavaningu z Česka a Slovenska opět v Rakousku, aby poznali krásy přírody, přívětivosti
místních obyvatel i kvalitní služby pro cestování, které tato země svým návštěvníkům nabízí.
Pro letošní setkání jsem opět zvolil spolkovou zemi Korutany, nejnavštěvovanější karavanistickou zemi Rakouska.
Navštívili jsme další korutanské jezero, a to Millstätter See. Sraz jsem zde připravoval již na loňský rok, ale z důvodu
pandemie Covid19 jej nebylo možno uskutečnit.
Z 10 campingů ležících na břehu Millstatského jezera jsem zvolil Comfort- Campingpark Burgstaller, a myslím si, že
jsem udělal dobře. Rozhodně doporučuji všem karavanistům tento camping navštívit. Návštěvníci zde mají
k dispozici přes 500 parcel. Na každé parcele je přívod elektřiny, pitné vody, odpad šedé vody i televizní přípojka.
V campingu najdete restaurace, diskotéku, obchod, půjčovnu jízdních kol, umývárnu aut, vláček který Vás proveze
po celém camping, atd. Bližší informace najdete na: http://www.burgstaller.co.at
Vedení campingu se zaměřuje nejen na kvalitní ubytování ve vlastním zařízení, pronajatých karavanech, dobře
zařízených mobilhomech nebo apartmánech, ale hlavně i na program, jak návštěvníky co nejvíce zabavit, aby zde
zůstali co nejdéle. Dobrá obchodní politika!
Samostatnou kapitolou jsou sociální budovy. Jsou zde troje. Musím se přiznat (a to jsem již projel mnoho campingů
v ČR i v zahraničí), že takové sociální budovy jsem ještě neviděl. V jedné sociální budově střílí každou hodinu kanony
na pirátské lodi a v druhých je zabodnutá ponorka, ve které jsou dětská sociální zařízení. Vybavení snad nejlépe
vystihnou fotografie v albu. V interieru jsou květiny, vodopády. Na každém WC je televizní příjmač s vlastním
campingovým programem. Ve sprchách je pamatováno na odkládání všeho, dokonce i brýlí. Naprostá sterilní čistota
je ve všech sociálkách samozřejmostí.
Zaměstnanci campingu jsou všichni milí, zdvořilí a neopomenou vždy pozdravit. Musím zde pochválit také majitele
campingu p. Burgstallera, který přišel osobně pozdravit účastníky našeho srazu. Ačkoliv sám neznal ani slovo česky,
připravil pro nás plán campingu, seznam výletů i jiné informační materiály v češtině pomocí překladače Google. Na
rozloučenou dal každému účastníkovi skleničku jablečné pálenky z jejich rodinné pálenice s věnováním v češtině.
Také jeho paní pí. Sandra Leiter, jako vedoucí recepce vyhověla všem přáním našich účastníků s úsměvem.
Při rozloučení při odjezdu nám nabídl uspořádat v Comfort- Campingpark Burgstaller v příštím roce opět obdobný
sraz. Musím se přiznat, že o tom vážně uvažuji.
Po celou dobu nám přálo počasí. Všichni mohli využít bezplatné návštěvy některého ze tří koupališť na břehu
Millstattského jezera, objet jezero po cyklostezce, ochutnat speciality místní alpské kuchyně, zajet si na ledovec,
kde se celoročně lyžuje nebo si prohlédnout Villach či Spital a.Dr.

Účastníci srazu si mohli organizovat svůj pobyt individuálně výběrem ze 12 celodenních výletů, které jsem pro
účastníky připravil, zúčastnit programu připraveného campingem nebo relaxovat u vody na břehu Millstattského
jezera.
Popisovat jednotlivá místa, které jsme navštívili by zabralo hodně času. Myslím si, že daleko více Vám řeknou
fotografie s komentářem, které si můžete prohlédnout kliknutím na:
https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/2106_Rakousko_s_karavanem_2021_-_Millstatter_See/
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům za bezproblémový průběh našeho týdenního pobytu (někteří přijeli
dříve, nebo i zůstali déle) a těším se opět s nimi na shledanou na dalších karavanistických srazech, které ještě
v letošním roce pořádám: Rožnovském frgálovém srazu 2021 nebo na Ukončení karavanistické sezony 2021
v nejlepším maďarském campingu v Pápě.
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