
Silvester v kempingu Čikat. 

	 Mnohí poznáte tento kemping z letných pobytov, najmä v spojitosti s Adria rally, no nájdu 
sa aj karavanisti so skúsenosťami zo zimného karavaningu v tomto kempingu. Nie je to tak dávno, 
čo vedenie kempingu začalo s propagáciou tejto aktivity. Po počiatočných skúsenostiach s 
ponukou karavanových stáni za symbolické ceny / 15Euro za ľubolnú  parcelu, elektriku a 
sociálky/ začali od roku 2018 ponúkať aj atraktívne pobyty v mobilných domoch / 4-6 miestny 
mobilný dom za 65 Euro na noc/. Táto ponuka platí pre túto sezónu od 21. septembra 2021 do 9. 
apríla 2022. Je nutné pripomenúť, že ostrov Mali Lošijn patrí medzi prvé oblasti v Európe 
vyhlásené za prírodné liečivé zóny.  Oblasť kempingu a jeho okolia je vhodná na pešiu a 

cykloturistiku, nie je to síce rozsiahle územie, ale 
každý deň tam vidíte niečo nové. My sme denne 
absolvovali 6 až 10 kilometrové túry po chodníkoch 
na morskom pobreží a nestratili sme motiváciu na 
ďalšie vychádzky. Niektoré síce skončili na pive či 
káve, ale čo nespravíte pre svoje zdravie? K zimnému 
pobytu sme si tradične vybrali obdobie okolo Nového 
roku a s nami sa takto rozhodlo viac ako 900 
návštevníkov kempingu. Pri kapacite kempingu cez 
4000 návštevníkov sa tam 900 ľudí stratilo aj vďaka 
tomu, že boli otvorené viaceré sociálky.  Samozrejme 
sa nejedná len o samotný kemping, ale celé mesto 
oceňuje toto predĺženie sezóny. V tomto období bolo 
v meste cez 1600 turistov a tým pádom prínos 
kempingu pre mesto je rovnako dôležitý ako v lete. 
Rovnako sa turizmu na prechode roka vo veľkom 

venovala aj štátna televízia, ktorá vo viacerých 
reportážach sledovala návštevnosť v mnohých strediskách cestovného ruchu. Na chvíľu sme sa aj 
my objavili v jednej reportáži nad silvestrovskou kapustnicou, ale tá bola taká dobrá, že sa minula 
už pred silvestrom. Prečo by sa aj nevenovali cestovnému ruchu, keď za rok 2021 prišlo do 
Chorvátska viac ako 9 miliónov turistov a nechali tam viac ako 9 miliárd Euro. To znamená, že na 
každého chorváta prišli traja cudzinci, u nás v minulom roku sme boli dvaja slováci na jedného 
turistu, aj ten tu bol podstatne kratšie ako tí v Chorvátsku.


	 Ale späť ku kempingu. Za dobu čo som tam nebol sa veľa zmenilo. Po ukončení hlavnej 
sezóny vysadili stovky nových stromov, všetky sú očíslované a je ich tam už viac ako 6000. 
Budujú nové miesta pre mobilné domy, miesta pre státie karavanov za vstupom do kempingu 
rozdelili na parcely. Pri vysádzaní deliacej zelene pracovalo počas celej doby nášho pobytu aj  
skoro celé vedenie kempingu. Som rád, že podobná stratégia vyznačiť parcely pre karavany sa 
postupne udomácňuje aj v našich kempingoch! Pri zmienke o obsadení kempingu počas sezóny 
vedenie kempingu s radosťou informovalo, že počas celej sezóny bol kemping plný. No a po 
otázke ohľadom cien pre budúcu sezónu nás informovali o náraste cien, najmä tých 
najžiadanejších parciel. Cena  len za parcelu na deň prekoná hranicu 40 Euro. K tomu treba 
pripočítať cenu elektriny, poplatok za osoby a miestnu daň. Tento vývoj bude platiť pre všetky 
kempingy, veď už v szóne 2021 tu boli kempingy, kde denný poplatok dosahoval 100 Euro. No ale 
rezervácie napriek tomu na najbližšie roky majú stúpajúcu tendenciu.

        No a na koniec tohoto roka sa tam chystáme tiež, pre zmenu už s karavanom. Kto bude mať 
záujem ozvite sa. Pobyt v prímorskom prostredí a pohyb na zdravom vzduchu nám všetkým 
pomohol spamätať sa z nešťastného roku 2021. Tak veľa zdravia do roku 2022!


