
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTENAGENDA 

WINTERTOERISME 

CAMPING ČIKAT 2022/2023 
  



 

 

VOORDELEN IN DE HELE WINTERPERIODE  

(23.10.2022. - 01.04.2023.). 

 

• 20% korting op toegang tot de zwembaden in hotel Punta   

• gebruik van wellnessdiensten tegen speciale tarieven in hotel Punta 

- voor twee aangekochte behandelingen hebben gasten het 

voordeel 

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

13:00  

• de mogelijkheid om gebruik te maken van een tennisbaan met een 

harde ondergrond 

• bijeenkomst en activiteiten, creatieve en leerzame workshops 

 

 

OPMERKING: 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. 

 

 

FIFA WORLD CUP 

 QATAR 2022 

 

*Tijdens het kerst- en nieuwjaarsprogramma op het centrale plein van Mali 

Lošinj of in ons Silver Bay-restaurant kunt u live tv-uitzendingen van WK-

voetbalwedstrijden bekijken. 

 

  



 

PROGRAMMA VAN KERSTMIS EN 

NIEUWJAARSEVENEMENT IN CAMPING ČIKAT 

 

06.12.2022. – dinsdag - St. Nicolaas 

• Aankomst van Sinterklaas in de camping met kinderliedjes, warme 

thee en pepernoten van Sint – Čika & Čiki club – 10:00  

• St. Nicolaas - Heilige Mis, Mali Lošinj, St. Nicolaaskerk, om 17:00  

 

07.12. 2022. – woensdag 

• Concert, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein), om 20:00 

 

08.12. 2022 – donderdag 

• A capella vocal band (klapa) Čikat - Concert, Mali Lošinj, Trg RH 

(centrale plein), om 20:00 

 

09.12. 2022 – vrijdag 

• DJ Fredi, Mali Lošinj, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein), om 20:00 

 

22.12.2022. - donderdag  

• Opening van Adventsfeest in camping Čikat, gezellige samenkomst 

bijeenkomst met de accordeon en actieprijzen voor thee en 

glühwein -  - Silver Bay - 11:00 – 14:00 

• vanaf 22.12. tot 31.12. filmavonden voor kinderen (behalve Kerstmis 

25.12), – Čika & Čiki club – 17:00 – 19:00 

 

 

23.12.2022. - vrijdag  

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

Atrium/terras van Villa Kredo – 11:00 – 13:00  

• Koma Atmosfera, Concert, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein), om 

20:00 

 

 



 

 

 

24.12.2022. - zaterdag 

• gezamenlijk kerstboom versieren en kerststal opzetten met kabeljauw, 

glühwein en sappen en DJ optreden - atrium/terras van Villa Kredo - 

11:00 - 14:00  

• Kerstochtend, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein) om 11:00  

• DJ M-Sea Jay, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein), om 20:00 

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

 

25.12.2022. - zondag 

• Plechtige kerstochtenddienst, Mali Lošinj, Kerk van de gezegende 

maagd Maria, om 10:30  

• Kerstochtend in de camping – uitdelen van cadeautjes voor kinderen 

onder de boom - Čika & Čiki club – 11:00  

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

om 12:00  

 

27.12.2022. - dinsdag 

• Aromatherapie workshop - atrium/terras van Villa Kredo – 11:00 – 13:00 

• Studentenavond – Jole & Bolero groep, concert, Mali Lošinj, Trg RH 

(centrale plein) om 20:00 

 

 

28.12.2022. - woensdag 

• gezamenlijke adoptie van een pijnboom – Adventsfeest 2021/2022  en 

een korte beschrijving van het project Veilig kamperen – atrium/terras 

van Villa Kredo – 11:00 – 14:00 

• Koma Atmosfera, concert, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein) om 21 uur 

 



 

29.12.2022. - donderdag 

• markt met streek en handgemaakte producten vergezeld van dj-

optredens en promotionele prijzen van thee en glühwein - Silver Bay 

mediterraan restaurant & bar – 11:00 – 14:00 

• wolproducten maken – wol vilten RUTA - Silver bay mediterranean 

restaurant & bar – 11:00 – 12:00  

• Catacomba Band - Concert, Mali Lošinj, Trg RH (centrale plein) om 21:00  

 

 

30.12.2022. - vrijdag 

• markt met streek en handgemaakte producten vergezeld van dj-

optredens en promotionele prijzen van thee en glühwein - Silver Bay 

mediterraan restaurant & barterras – 11:00 – 14:00 

• Nieuwjaarsduik - strand Veli žal – 12:00  

• Macaklini Band - Concert, Mali Lošinj, Trg RH (plein) om 20:00  

 

31.12.2022. - zaterdag 

• markt met streek en handgemaakte producten vergezeld van 

accordeon en promotionele prijzen van thee en glühwein - Silver Bay 

mediterraan restaurant & barterras – 11:00 – 14:00 

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

Villa Kredo – 12:00  

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

gastro-aanbod – 21:00  

• Oudejaarsavond 2023 – Neno Belan & Fiumens concert – centrale plein 

in Mali Lošinj - 22:00  

 

 



 

01.01.2023. – zondag 

• Nieuwjaarsochtend met glamoureuze bbq speciale aanbieding 

(met bijbetaling) - Silver Bay mediterranean restaurant & bar - 11:00  

 

 

 

31.03.20231 – vrijdag 

• Afscheid van wintertoerisme en opening van het zomerseizoen 2023 

- Atrium/terras van Villa Kredo - 10:00  

 


