
 

EVENEMENTENPROGRAMMA IN WINTERTOERISME  

CAMPING ČIKAT 2018/2019 
 

VOORDELEN VOOR DE HELE WINTERPERIODE: 

 Gratis toegang tot zwembaden in hotel Aurora 

 Winkel in camping blijft open (als winkel dicht gaat kunnen de campinggasten met 10% 

korting hun boodschappen doen in Maxi market)  

 wellness-diensten volgens prijslijst van hotel (massage, sauna...) 

 

 

DECEMBER  

 

08.12.2018 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

 
 

12.12.2018 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 Versiering kerstboom onder water in zee – 18 uur, stadscentrum 

 

13.12.2018 – donderdag  

 concert van zangkoor Vittorio Craglietto van Italiaanse gemeenschap Mali Lošinj – 18 uur, 

bioscoop 

 

14.12.2018 – vrijdag 

 Opening Advent en de schaatsbaan – 19:30, stadscentrum 

 

15.12.2018 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 



 

 concert van kwartet Veljak – 19 uur, paleis  Fritzi 

 

16.12. – 19.12.2018 

 schaatsen, met DJ, Radio Lošinj en entertainmentprogramma 10-24 uur, stadscentrum 

 Feestelijk programma van Vereniging Onze kinderen, plein Trg RH, Mali Lošinj van 18-20 uur 

 

19.12.2018 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij receptie van de camping om 

10 uur 

 

20.12.2018 - donderdag 

 Schaatsen, met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj van 

17-24 uur 

 Uitdelen van kerstcadeaus aan kinderen met theatervoorsteling, bioscoop V. Nazor, Mali 

Lošinj, om 11 en om 11:30 uur 

 Humanitair zaalvoetbal, sportzaal Bočac, Mali Lošinj, van 16-22 uur 

 Feestelijk programma van Vereniging Onze kinderen, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 18 tot 20 

uur 

 Kerst en Nieuwjaarsconcert van Blaasorkest „Josip Kašman“, bioscoop V.Nazor, Mali Lošinj 

om 20 uur 

 

 
 

21.12.2018 – vrijdag 

 Schaatsen, met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Melodie celeste – concert in Museum van Apoxyomenos, Mali Lošinj, om 19 uur 

 Humanitaire veiling van Vereniging Onze kinderen, plein Trg RH, Mali Lošinj om 18 uur 

 Humanitaire zaalvoetbaltoernooi, sportzaal Bočac, Mali Lošinj, van 16 tot 22 uur 

 Kerst en Nieuwjaarsconcert van Blaasorkest „Josip Kašman“, bioscoop V.Nazor, Mali Lošinj 

om 20 uur 

 

 

 

 

 

 



 

22.12.2018 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 Een ongedwongen samenzijn met eten en drinken, met muziek om 12.30 uur 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Kerstman op de motor – Motorclub Lošinj, plein Trg RH, Mali Lošinj, om 10:30 uur 

 Humanitair zaalvoetbaltoernooi, sportzaal Bočac, Mali Lošinj, van 16-22 uur 

 

23.12.2018 –zondag 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Koleda – volkszangcultuur, plein van het St. Jozef-kerkje, Mali Lošinj, om 11 uur 

 Humanitair zaalvoetbaltoernooi, sportzaal Bočac, Mali Lošinj, van 16-22 uur 

 

24.12.2018 - maandag 

 Kabeljauw voor campinggasten, met muziek 

 gezamenlijke versiering van de Kerstboom 

 Magisch Kerstochtend – 11 uur, stadscentrum (kinderprogramma) 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Nachtmis, Kerk van Heilige Maria, Mali Lošinj, om 23: 30 uur 

 

 
 

25.12.2018 - diensdag 

 Kerstochtend – uitdelen van kerstcadeaus onder de Kerstboom 

 Kerstlunch (onder bijbetaling) 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 

26.12.2018 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met  gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Kerstacademie, Kerk van Heilige Maria, Mali Lošinj om 16 uur 

 



 

27.12.2018 - donderdag 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Studentenavond – concert van de band S.A.R.S. , plein Trg RH – Mali Lošinj om 21 uur 

 

28.12.2018 - vrijdag 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 

29.12.2018 - zaterdag 

 tombola met de prijzen om 11 uur 

 Een ongedwongen samenzijn met eten en drinken, met muziek om 12.30 uur 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Entertainmentprogramma voor kinderen, plein Trg RH, Mali Lošinj om 10 uur 

 

30.12.2018 – zondag 

 Nieuwjaarsduik op het Eiland van de Vitaliteit (samenkomst van campinggasten om 10.30 

uur) – 12 uur, strand Veli Žal 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Gezellig programma voor de kinderen, plein Trg RH, Mali Lošinj, om 10 uur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

31.12.2018 – maandag  

 Ochtendwandeltoer – Vaarwel aan het oude jaar, 10 uur – centraal stadsplein Mali Lošinj – 

samenkomst van gasten opn de camping om 9 uur 

 Schaatsen met DJ, Radio Lošinj & entertainmentprogramma, plein Trg RH, Mali Lošinj, van 

10-24 uur 

 Oud-en-Nieuw feest in hotel Helios met live-muziek, vuurwerk en gevarieerd culinair aanbod 

 

 
 

 

JANUARI  

 

01.01.2019 – dinsdag 

 Nieuwjaarsochtend met „sarma“ (zuurkoolrolletjes) voor brunch om 11 uur 

 

02.01.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

05.01.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

09.01.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

 
 

 



 

12.01.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

16.01.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

19.01.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

 
 

23.01.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

26.01.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

30.01.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

FEBRUARI  

 

02.02.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

06.02.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

09.02.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 



 

13.02.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

14.02.2019 – donderdag – Valentijnsdag – speciaal menu in Kredo bar  

 

 
 

 

16.02.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

20.02.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

23.02.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

27.02.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

MAART  

 

02.03.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

06.03.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 



 

09.03.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjesbom 12.30 uur 

 

13.03.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

 
 

16.03.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

20.03.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

23.03.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

 
27.03.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 



 

30.03.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

APRIL  

 

03.04.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

06.04.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 gezellige borrel met hapjes om 12.30 uur 

 

10.04.2019 – woensdag 

 uitstapje (wandeling, nordic walking) met gids. Samenkomst bij de receptie van de camping 

om 10 uur 

 

13.04.2019 - zaterdag 

 tombola met prijzen om 11 uur 

 een ongedwongen samenzijn met eten en drinken, met muziek om 12.30 uur 

 afscheid van wintertoerisme en opening van het Zomerseizoen 2019 

 

 


