
 

EVENEMENTENAGENDA WINTERTOERISME 

CAMPING ČIKAT 2021/2022 
 

VOORDELEN IN DE HELE WINTERPERIODE (21.10.2021. - 08.04.2022.) 

• gratis toegang tot de zwembaden in het Punta Hotel 

• 20% korting voor SPA en weekticket voor fitness 

• gebruik van wellnessdiensten tegen speciale tarieven in hotel Punta - voor twee 

aangekochte behandelingen hebben gasten het voordeel: gratis gezichts-, nek- en 

schoudermassage rent a bike in de camping 

• camp rent-a-bike service – beschikbaar op aanvraag vanaf eind november 

(20/11/2021) 

• gebruik van fitness binnen het Aquapark Čikat - werktijden: 08:30 - 13:00 

• bijeenkomst en activiteiten, creatieve en leerzame workshops 

 

OPMERKING: in geval van ongunstige epidemiologische situatie, rekening houdend 

met het aantal geïnteresseerde deelnemers en in geval van ongunstige 

weersomstandigheden voor alle activiteiten die buiten worden georganiseerd, 

behouden wij ons het recht voor om de datum, inhoud van het programma van 

evenementen en activiteiten te wijzigen. 

 

 

 

06.12.2021. – maandag - St. Nicolaas 

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

pepernoten van Sint – Atrium/terras van Villa Kredo - 10 uur 

 

21.12.2021. - dinsdag 

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

accordeon - Atrium/terras van Villa Kredo - 10 uur 

 

 



 

22.12.2021. - woensdag 

• creatieve workshop (maken van kerst-en nieuwjaars versieringen) - Atrium/terras van 

Villa Kredo - 10 – 12 uur 

 

23.12.2021. - donderdag  

• Gezellige samenkomst met borrel + het planten van de kerstboom - creatieve 

workshop (maken van kerst-en nieuwjaars versieringen) - Atrium/terras van Villa Kredo 

- 10 uur 

 

24.12.2021. - vrijdag  

• markt met streekproducten met kabeljauw en live-muziek (accordeon) - Atrium/terras 

van Villa Kredo - 10-12 uur 

• gezamenlijk versieren van de kerstboom om  12 uur 

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

 

25.12.2021. - zaterdag 

• 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 

- Atrium/terras van Villa Kredo - om 10 uur 

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

 

28.12.2021. - dinsdag 

• gezamenlijke adoptie van een pijnboom – Adventsfeest 2021/2022  – 11 uur 

 

29.12.2021. - woensdag 

• markt met streekproducten - Silver bay mediterranean restaurant & bar - 10 – 12 uur 

 

 

30.12.2020. - donderdag 

• wolproducten maken – wol vilten RUTA - Atrium van Villa Kredo – 10 – 12 uur 

• markt met streekproducten - Silver bay mediterranean restaurant & bar - 10 – 12 uur 



 

• Nieuwjaarsduik - strand Veli žal - 12 uur  

• workshop over astronomie – Sterrenhemel boven Čikat – promenade voor Silver bay 

mediterranean restaurant & bar - 17 -19 uur 

 

31.12.2020. - vrijdag 

• markt met streekproducten en live-muziek (Klapa Čikat) - Silver bay mediterranean 

restaurant & bar - 10 – 12 uur 

• Vaarwel aan het oude jaar (glühwein en beignets) -  Atrium/terras van Villa Kredo – 

12 uur 

• Oud-en-Nieuwavond in hotel Helios met live- muziek e met uitbundig gastro-aanbod – 

21 uur (met covid certificaat) 

 

01.01.2022. – zaterdag 

• Nieuwjaarsochtend met Kroatisch sarma-gerecht voor brunch (met bijbetaling) - Silver 

Bay mediterranean restaurant & bar - 11:00 uur 

 

08.04.2022. – vrijdag 

• Afscheid van wintertoerisme en opening van het zomerseizoen 2022 - Atrium/terras 

van Villa Kredo - 10:00 uur 

 

 

 

 


