Čikat, Slatina, Baldarin, Bijar, czyli kempingi na
chorwackich wyspach [VIDEO]
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Čikat to największy kemping na wyspach Cres i Lošinj, oferuje gigantyczny aquapark i
liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi. A może szukacie czegoś mniejszego, w bardziej
ustronnym miejscu, spokojnego? Najlepszym wyborem będzie więc Bijar. A i dla fanów
naturystycznych kempingów coś się znajdzie - Baldarin jest niezwykle urokliwy. Poznajcie
cztery kempingi Grupy Jadranka, które odwiedziliśmy podczas minionej podróży do
Chorwacji.
Kemping Čikat jest położony niedaleko miasta Mali Lošinj, największego miasta wyspiarskiego w
Chorwacji. Prawdopodobnie jednak nigdy nie będziecie musieli tam pojechać. Dlaczego? Cóż, to
miejsce posiada… wszystko. Dosłownie.
Čikat jest największy wśród wszystkich kempingów Grupy i to po prostu widać. Zakwaterowanie
rozpoczynamy od podróży meleksem, podczas której wybieramy wolną parcelę, na której chcemy
stanąć. Do dyspozycji mamy kilkaset miejsc. Te najdroższe, co oczywiste, ulokowane są tuż nad
samym morzem, ale widoki z tych w drugiej (i każdej kolejnej) linii są również przepiękne. Co ważne,

wszędzie znajdziemy cień a to ważne podczas dłuższego pobytu w upalnej Chorwacji. O podłączeniu
do prądu i wody nie wspominamy - to już standard.
Do wyboru mamy również możliwość zameldowania się w mobilnych domkach letniskowych, które są
po prostu kapitalne. Nowoczesne, świetnie wyglądają, mają piękne tarasy i duże, przeszklone okna, z
których widok rozciąga się na całą zatokę. Warto wybrać się tam samochodem osobowym poza
sezonem wysokim (maj-czerwiec, wrzesień) - ceny są niższe, tłumy mniejsze a wszystkie atrakcje
plus pewna pogoda nadal są zapewnione.
Čikat przede wszystkim zachwyca niezwykłym aquaparkiem ze słoną wodą. Zjeżdżalnie, baseny
są dużą atrakcją nie tylko dla dzieci, ale też dorosłych. Wstęp do aquaparku jest bezpłatny dla
wszystkich gości kempingu. A jeżeli wolisz morze, to możesz oczywiście skorzystać z ładnego brzegu
z pełną infrastrukturą tj. pryszniców i drabinek ułatwiających zejście.
Małe jest piękne - Baldarin
Kolejnym kempingiem, który odwiedziliśmy w naszej podróży, był Baldarin. Jest zdecydowanie
mniejszy niż Čikat, ale za to jest na nim zdecydowanie większy spokój. Parcele są w pełni zacienione,
drzew jest bardzo dużo. Zachwyca zatoka, w której możemy wynająć łódkę, kupić świeżą rybę lub po
prostu przespacerować się pomostem. Co ważne, na wszystkie kempingi Grupy Jadranka musicie
posiadać rezerwację w sezonie wysokim zwłaszcza, na małe pola jak Baldarin. Ale uwierzcie, warto.
Slatina - najlepszy, chorwacki park kempingowy
Taką informację znajdziemy na oficjalnej stronie kempingu. I rzeczywiście tak jest. Przez kilka lat z
rzędu był on doceniany przez Chorwacki Związek Kempingowy. Znajdziemy tam wspaniałe,
kamieniste plaże, plaże żwirowe i teren utwardzony z miejscem do opalania. Co ważne, to kemping
(podobnie jak wszystkie inne należące do Grupy) bardzo przyjazny dla przeróżnych czworonogów.
Poniżej znajdziecie materiał video, który udało nam się nagrać na trzech kempingach Grupy
Jadranka. Obejrzyjcie, zakochajcie się i jedźcie - chorwackie wyspy są niezwykłe.
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