Cemping Čikat
Mali Lošinj 51550, Čikat 6a
tel. +385 51 667 580
www.camp-cikat.com/pl/?utm_source=polski_caravaning&utm_medium=affiliate&utm_campaign=online
GPS: 44°32'9''N,14°26'51''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY
› MIEJSCA CAMPINGOWE
› STANDARDY CAMPINGOWE
› SPORT I REKREACJA

OPIS
Kemping Čikat **** - kemping który zapewnia rozrywkę dla rodzin z dziećmi
Kemping Čikat znajduje się w malowniczej zatoce Čikat otoczonej gęstym lasem sosnowym. Znajduje
się w pobliżu Mali Lošinj, największego miasta ze wszystkich chorwackich wysp. Podczas pobytu w
obozie odkryjesz wszystkie sekrety Lošinja na rowerze lub spacerując po licznych nadmorskich
promenadach otaczających całą wyspę.
Ten przyjazny dzieciom kemping zapewnia idealną okazję do wspólnej zabawy w rodzinnym parku
rozrywki Pepe, pod ścisłym nadzorem wyszkolonego personelu, a starsze dzieci mogą korzystać z
obiektów sportowych i rozrywkowych w obozie i okolicy.
Kemping Čikat jest z 2019 r. Wymieniony wśród LeadingCampings of Europe.
NOWOŚĆ: 2 nowe urządzenia sanitarne, 32 nowe domki mobilne Easy Freedhome, nowe stanowiska
Superior
Aquapark Čikat - Wodna zabawa dla wszystkich!
BEZPŁATNE WEJŚCIE DLA GOŚCI KEMPINGU
Zajmujący powierzchnię 6300 m2 z ponad 2400 m2 basenów i dróg wodnych wypełnionych wodą
morską nowo wybudowany Aquapark Čikat otworzył swoje drzwi w lipcu 2015 roku. Park wodny
znajduje się na kempingu Cikat i jest otoczony lasem sosnowym. Jest to pierwszy aquapark na
chorwackich wyspach i idealne miejsce do wypoczynku i rozrywki dla całej rodziny.

Aquapark Čikat składa się z następujących basenów i dróg wodnych:
Duży basen 25mx33m
Basen rekreacyjny z hydromasażem
Basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi (rampa wodna, zamek, dżety, fontanny itp.)
Basen rekreacyjny z otwartą zjeżdżalnią wodną i zjeżdżalnią o wysokości 110 metrów,
wysokość 8 metrów
Dwa płytkie baseny do kąpieli dla dzieci i niemowląt połączone ze zjeżdżalnią.
Link do wideo z YouTube
Godziny otwarcia w wybranych okresach
01.06. - 21.06. 11-19
22.06. - 31,08. 10-20
01.09. - 22.09. 11-19
Domki kempingowe na kempingu Čikat - biwakowanie przyszłości
Nasze nowe domki mobilne składają się z wysokiej klasy luksusowego wyposażenia i stanowią
rewolucję w turystyce kempingowej. Komfort i luksus na tym samym poziomie co w pokoju
hotelowym, pozwalaja jednocześnie pozostać w kontakcie z naturą.
Możesz wybierać spośród 5 typów nowych mobilnych domów: "Freedhome", "Easy Freedhome" Typy
"A", "C" i "I" gwarantują zadowolenie nawet najbardziej wymagających gości. Nowy typ domków
mobilnych można zarezerwować bezpośrednio przez nasz dział rezerwacji.
Nowe luksusowe nowoczesne domki mobilne Freed-Home
Wszystkie nasze nowe dwadzieścia trzy domy mobilne Freed-Home oferują komfort i wygodę
Twojego domu, nowoczesny i funkcjonalny design, w którym dominują jasne kolory i duże szklane
powierzchnie. Znajdują się one w jednej z najpiękniejszych zatok na wyspie Lošinj w południowej
części kempingu w pobliżu morza. Mają przestronny taras, z którego można cieszyć się szumem fal i
niezapomnianych zachodów słońca.
Mobilheime Typ Easy-Freedhome
32 zupełnie nowe domki mobilne dla maksymalnie 6 osób. Wszystkie przyczepy mieszkalne
wyposażone są w salon, kuchnię, dwie sypialnie, dwie łazienki i zadaszony taras.
Domki mobilne Typ C
Sześćdziesiąt zupełnie nowych domków mobilnych dla maksymalnie sześciu osób. Domki mobilne
znajdują się po zachodniej stronie kempingu i posiadają przestronny salon i kuchnię, dwie sypialnie,
łazienkę i zadaszony taras - wszystko, czego potrzebujesz na idealne rodzinne wakacje!
Domki mobilne Typ A i I
Domki mobilne w pierwszych dwóch rzędach do morza. W pełni wyposażone na pełne wakacje:
salon, kuchnie, łazienki, sypialnie i zadaszony taras.
Musisz tylko przybyć i zaczynają się Twoje wakacje.
Oferta Specjalna: Turystyka zimowa 2018/2019 na kempingu Čikat!
Kemping zimą
Odwiedź Lošinj na zimowe wakacje! Kemping jest teraz otwarty przez cały rok, od lata do zimy, więc
dlaczego nie zabrać ze sobą przyczep kempingowych lub kampera do Losinj i nie cieszyć się feriami

zimowymi w Camp Čikat?
Teraz, gdy kemping Čikat jest otwarty przez cały rok, jest jeszcze więcej dostępnych opcji
wypróbowania zimowego kempingu na wyspie Lošinj.
Zimowy camping za 14 EUR dziennie dla 2 osób dorosłych + Superior pitch + podłączenia do wody i
prądu oraz telewizji kablowej (połączenia elektryczne i wodne są wliczone w cenę)
Więcej informacji: http://www.camp-cikat.com/more-about-winter-camping.aspx
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