
 

EVENEMENTENAGENDA WINTERTOERISME 

CAMPING ČIKAT 2019/2020 
 

VOORDELEN IN DE HELE WINTERPERIODE: 

 

• gratis toegang tot zwembaden in hotel Aurora 

• winkel in de camping is open 

• wellnessfaciliteiten voor voordelige prijzen (massage, sauna...) voor gasten van camping 

Čikat 

• rent a bike in de camping 

• Iedere week – een georganiseerde tombola, trip (wandelen) of gezellige bijeenkomst met 

een borrel 

 

NOVEMBER 

 

20-11-2019 – woensdag 

• Tombola met prijzen – Silver bay, 16 uur 

 

27-11-2019 – woensdag 

• Tombola met prijzen – Silver bay, 16 uur 

 

DECEMBER 

 

01-12-2019 – zondag 

Aansteken en zegenen van de eerste  Adventskaars– plein Trg RH (stadscentrum), 19 uur 

 

06-12-2019 –vrijdag, St. Nicolaas 

• Opening van adventfeest om 18:30 uur  en schaatsbaan om 19:30 uur – plein Trg RH 

(stadscentrum) 

• Heilige mis en volksfeest in het dorp  Ćunski, met St.Nicolaas als schutspatroon, begin om 

16:30 uur 

• Aankomst van Sinterklaas in de camping met kinderliedjes, warme thee en pepernoten van 

Sint – 10 uur 

 

08-12-2019 – zondag 

• Aansteken en zegenen van de tweede  Adventskaars– plein Trg RH (stadscentrum), 19 uur 

 

12-12-2019 – donderdag  

• Planten van kerstboom op de zeebodem – het plein Trg RH (stadscentrum), 18 uur 



 

 
13-12-2019 – vrijdag 

• Opening van Adventsfeest in camping Čikat, gezellige samenkomst met hapjes en 

accordeon om 10 uur 

 

14-12-2019 - zaterdag 

• voor 58-ste keer Nieuwjaars Cup Visjacht Onderwater, het wegen van de vangst en 

uitroepen van de winnaars (sporthal Bočac), 17 uur 

 

15-12-2019 – zondag 

• Aansteken en zegenen van de derde  Adventskaars– plein Trg RH (stadscentrum), 19 uur 

 

17 – 19-12-2019 - diensdag 

• Kerst - en Nieuwjaarsconcert van blaasorkest J. Kašman – bioscoop V. Nazor , 20 uur 

18-12-2019 - woensdag 

• creatieve workshop (maken van kerst-en nieuwjaars versieringen) van 10-12 uur 

 

20-12-2019 – vrijdag 

• Gezellige samenkomst met borrel om 10:00 uur + het planten van de kerstboom om 11 uur 

 

 
 

22-12-2019 - zondag 

• het aansteken en zegenen van de vierde adventskaars – plein Trg RH (stadscentrum) om 19 

uur 

• concert van kwartet Veljak – Paleis Fritzi om 19:30 uur 

 



 

23-12-2019 – maandag 

• creatieve workshop  (maken van kerst-en nieuwjaars versieringen) van 10 -12 uur 

 

 

24-12-2019 –dinsdag 

• markt met streekproducten met kabeljauw en live-muziek (accordeon), 10-13 uur 

• gezamenlijk versieren van de kerstboom om 11 uur 

• workshops en kinderprogramma – plein Trg RH (stadscentrum) vanaf 11 uur 

• Nachtmis, Kerk van de gezegende maagd Maria, Mali Lošinj om 23:30 uur 

 

 
 

25-12-2019 - woensdag 

• Plechtige kerstochtenddienst, Mali Lošinj, Kerk van de gezegende maagd Maria, om 10 uur 

• Kerstochtend in de camping – uitdelen van cadeautjes voor kinderen onder de boom*, om 

10 uur 

• Kerstlunch (met bijbetaling) - Silver baymediterranean restaurant & bar, om 12 uur 

• * in geval van slecht weer kunnen de termijnen gewijzigd worden  

 

26-12-2019 – donderdag 

• Kerst Academia – concert - Kerk van de gezegende maagd Maria, om 16 uur 

27-12-2019 –vrijdag 

• workshop over astronomie – Sterrenhemel boven Čikat – 20,00 uur* 

• Studentenavond – concert van de band ELEMENTAL op het plein Trg RH (stadscentrum), 21 

uur 

* in geval van slecht weer kunnen de termijnen gewijzigd worden 

 

28-12-2019 –zaterdag 

• creatieve workshop De tovenaar van 10:00 - 13:00 uur (eerste deel) 

 

29-12-2019 –zondag 

• gezamenlijke adoptie van een pijnboom, markt met streekproducten* + accordeon, 10-13 

uur 

• creatieve workshop De tovenaar van 10:00 -13:00 uur (tweede deel) 

* in geval van slecht weer kunnen de termijnen gewijzigd worden 

 



 

 

30-12-2019 – maandag 

• Nieuwjaarsduik, strand Veli žal, 12 uur (verzamelen bij de campingsreceptie om 10:30 uur) 

• wolproducten maken– wol vilten RUTA, 15 uur 

 

 
 

 

 

31-12-2019 – dinsdag 

• Ochtendpromenade – Vaarwel aan het oude jaar, 10 uur – plein Trg RH (stadscentrum) – 

verzamelen vóór de receptie in de camping om 9 uur 

• Oud-en-Nieuwavond in hotel Helios met live- muziek en het oplaten van wensballonen op 

middernacht, met uitbundig gastro-aanbod 

• Oud-en-Nieuwfeest in Mali Lošinj- Petar Grašo,  plein Trg RH (stadscentrum), 22:30 uur 

  

 

 
 

JANUARI 

 

01-01-2020 – woensdag 

• Nieuwjaarsochtend met Kroatisch sarma-gerecht voor brunch, 11:00 uur 



 

 

Vanaf 02-01-2020 

• Iedere week – een georganiseerde tombola, trip (wandeltrip) of gezellige bijeenkomst met 

borrel 

 

FEBRUARI, MAART, APRIL 

 

• Iedere week – een georganiseerde tombola, trip (wandeltrip) of gezellige bijeenkomst met 

borrel 

 

04-04-2020 – woensdag 

• Afscheid van wintertoerisme en opening van het zomerseizoen 2019 

• Gezellige samenkomst met borrel om 10:00 uur 

 

 

 

 


