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OŽUJAK
31. ožujka  Crikvenica - Selce "Uskrs po domaćU"  

Centar Crikvenice i Selca će za Uskrs ispuniti slatki mirisi domaćih pogača. Subotnje 
će jutro uljepšati gastro promocija povodom Uskrsa, čija će glavna zvijezda biti 
tradicionalna pogača, kruh, pinca ili sirnica, simbol života i obitelji. Ukusna hrana, 
živahne boje proljetnog cvijeća, svježi morski zrak, primorska glazba i nasmijano 
društvo najljepši su uvod u blagdanski vikend.

TRAVANJ
  
8. travnja 10:00 jadranovo, akvatorij ribolovni kup SvEtoGa  
   jakova

12.-15. travnja 09:00 Crikvenica, centar FEStival CvijEća  
 
Centar Crikvenice će biti ukrašen prekrasnim cvijećem i ispunjen mirisima 
raznovrsnih biljaka. Posjetitelji će moći razgledati prodajnu izložbu cvijeća, sadnica i 
vrtnog programa i saznati brojne korisne savjete o uzgoju i njezi biljaka te uređenju 
vrta. Radno vrijeme sajma je od 9:00 do 19:00 sati.



14. travnja 10:00 Crikvenica, centar Fritaja od šparuGa  
 
Uz miris mora, centar Crikvenice će u jutarnjim satima mirisati i po ukusnoj fritaji od 
domaćih šparuga i jaja, koja će se pripremati u velikoj tavi. Veselo društvo, kuhinja na 
otvorenom, uživanje na proljetnom suncu i primorska glazba recept su za opušten i 
ugodan vikend.

19. travnja 10:00 Crikvenica, Muzej izložba SvadbEnih   
-27. Svibnja  Grada Crikvenice običaja “o piru i po piru”
       
20. travnja 12:00 Crikvenica, centar 4. ToUr of CroaTia  
 
Međunarodna etapna biciklistička utrka “Tour of Croatia” će od 17. do 22. travnja 2018., 
četvrtu godinu zaredom, kroz šest etapa i rutu dužu od 1.150 km, povezati jadransku 
obalu, Istru i unutrašnjost Hrvatske. Posjetitelji, ali i gledatelji diljem svijeta će, osim 
u uzbudljivoj utrci, uživati i u raznolikim prirodnim ljepotama. Rivijera Crikvenica je 
ponosni domaćin ove velike sportske priče, točnije cilja njezine 4. etape. Uživajte s 
nama u sjajnoj sportskoj atmosferi i postanite dio ove prekrasne, uzbudljive i velike 
međunarodne biciklističke utrke.
  

27. travnja 19:00 dramalj, trg placa/hnd konCErt klapE
   Sv. jElEna - 10. Godina  
      
28. travnja 10:00 Crikvenica 5. dani proMotivnoG   
   iSCjEljivanja
 Kako izliječiti tijelo i dušu i osjećati se bolje? Otkrijte na Danu iscjeljivanja, gdje će vam 
educirani terapeuti prezentirati neke od najuspješnijih tehnika i metoda iscjeljivanja i 
opuštanja, kao što su Tesla metamorfoza, Theta healing, Pranic healing, Reiki, Energo-
bioterapija, Kristaloterapija i brojne druge.

SVIBANJ
1. Svibnja  Crikvenica, centar prvoMajSka proSlava
 

13. Svibnja 10:00 Crikvenica, centar 6. XCm maraTon "CrikveniCa"

U proljeće se otvara sezona maratona na Rivijeri Crikvenica, a krećemo s 
biciklističkim. Start i cilj je na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici. Veseo 

natjecateljski duh i rekreacija na čistom morskom i planinskom zraku, a 
nakon toga proglašenje najboljih biciklista i zabava u centru grada 

najkraće opisuju ovu sportsko-rekreativnu manifestaciju. I ne 
zaboravite, ljeto će doći začas, a s njime i 108. Plivački maraton 

Šilo-Crikvenica.



19.-20. Svibnja 10:00 Selce, centar 8. FEStival jaGoda
 
Festival jagoda posebno veseli sladokusce i obožavatelje ovoga iznimno ukusnog 
voća. Torta ili kremasti kolač od jagoda, osvježavajući napitak ili maštovito glavno jelo 
na terasi uz more okupanoj suncem recept su za sjajan vikend. Očekuje vas i zabavni 
program, domaći proizvodi od jagoda te druga slatka iznenađenja u centru Selca.   
       

22. Svibnja 18:00 dramalj jElEnina 2018.  
 
Proslava Dana sv. Jelene, zaštitnice Dramlja, i ove će godine biti obilježena sportskim, 
kulturno-zabavnim i vjerskim događanjima. Među ostalim, posjetitelji će moći uživati 
u glazbenom programu i bogatoj gastronomskoj ponudi.     
       
24.-27. Svibnja 10:00 Crikvenica, MEđunarodni vEtEranSki
  Gradska sportska dvorana rukoMEtni turnir  
      
25. Svibnja 10:00 Crikvenica, centar djECa radoSti - djEčji   
   art park
 
Kako uživati u malim stvarima i radovati se svijetu oko sebe? Dođite u centar 
Crikvenice, jer upravo će nam to pokazati će nam maleni i odrasli iz Dječjega 
vrtića “Radost”. Povodom obilježavanja dana vrtića, trg će postati idealno mjesto 
za zanimljive kreativne i istraživačke radionice za djecu, koja će uljepšati dan svima 
prisutnima i svojim zabavnim glazbeno-scenskim programom. 

26. Svibnja 20:30 dramalj, 10. SMotra klapa
  lučica pazdehova
    
Romantična lučica Pazdehova u Dramlju okupit će muške i ženske klape iz raznih 
krajeva Hrvatske, od Primorja, Istre i Dalmacije pa do Zagreba i Slavonije. Bit će to 
prava glazbena poslastica i uživanje u tradicionalnoj glazbi u prekrasnom ambijentu 
uz more. Na kraju susreta slijedi zajednički nastup svih klapa, a potom druženje s 
posjetiteljima.

27. Svibnja 10:00 Crikvenica, centar 6. SportSkE iGrE    
     uMirovljEnika
 
U centru grada će već od jutra biti veselo i dinamično. Uživat će i publika, gledajući 
natjecatelje i navijajući dok budu igrali pikado i šah, bacali kolutove, kuglali ili potezali 
konop. Bit će to dan ispunjen smijehom i zabavom.

LIPANJ
1. lipnja 19:30 Selce, centar

  SElCE plEšE, kud 

  vatroSlav liSinSki



1. lipnja 20:00 Crikvenica, Gradska galerija
  SvEčano otvorEnjE novoGa proStora GradSkE  
  GalErijE CrikvEniCa
  (StroSSMayErovo šEtalištE 22)

Mirna Sišul - samostalna izložba - 1.-17. lipnja
    
2. lipnja 10:00 Crikvenica, Gradska SavatE opEn CrikvEniCa 
  sportska dvorana

2. lipnja 20:30 Crikvenica, centar Folklorni FEStival   
   SuMMEr in kvarnEr 2018

Centrom grada vladat će susret ljepota različitih kultura. Očekuje nas nekoliko sati 
vrhunskoga doživljaja i uživanja u tradiciji, glazbi i plesu. U bogatom i dinamičnom 
programu sudjelovat će veliki broj izvođača iz raznih zemalja okupljenih u folklorne i 
plesne skupine, zborove, puhačke orkestre i mažoretkinje.

2.-3. lipnja 10:00 Crikvenica, centar kvarnEr Expo 2018,   
   prodajna izložba   
   SuvEnira, vina i    
   autohtonih proizvoda 

5. lipnja 19:30 Crikvenica, centar naStup GiMnaStičara iz danSkE 

Okretni, vedri i mladi danski gimnastičari i ove će godine posjetiti crikveničku rivijeru. 
Razveselit će nas svojim atraktivnim nastupima i zadivljujućim vještinama. Opustite 
se, uživajte na proljetnom suncu i ne propustite zanimljive nastupe sjajnih 
mladih gimnastičara iz Danske. 

7. lipnja 19:30 Selce, centar
  naStup GiMnaStičara     
  iz danSkE

8.-9. lipnja 10:30 Crikvenica, Muzej Grada Crikvenice 
  prvi MakEtarSki kup
  “alFonS vEljačić”,
  izložba i natjECanjE



9.-10. lipnja 10:00 Crikvenica, centar 8. FEšta od črEšanj

Obožavate trešnje? Vaše idealno odredište je Rivijera Crikvenica! Uz zabavni 
program i opuštenu atmosferu na otvorenom, pripremaju se brojna slatka i ukusna 
iznenađenja s mirisom i okusom trešanja. Svježe i ukusne, romantične trešnje će biti 
glavne zvijezde kreativnih jela i pića, koja će vam izmamiti osmijeh na lice.

9.-10. lipnja  Crikvenica - Selce rEvijalni proGraM 32.    
   SuSrEta hrvatSkih   
   puhačkih orkEStara

Vrhunski glazbenici, članovi najboljih hrvatskih puhačkih orkestara, svojim će 
revijalnim nastupom uljepšati dan posjetiteljima Crikvenice i Selca. Bogat i zanimljiv 
glazbeni repertoar, poznate glazbene melodije u ugodnom ambijentu uz more 
pružit će zabavu i opuštanje svim generacijama.

11.-12. lipnja 19:30 Crikvenica, centar MEđunarodni FEStival   
   Folklora i zborova

14.-16. lipnja  Crikvenica 130 Godina turizMa 
   u CrikvEniCi 
   - SvEčana proSlava

Godine 2018. se navršava 130 godina otkako je u Crikvenici izgrađeno prvo 
javno morsko drveno kupalište, čime je započeo razvoj organiziranog 

turizma. Povodom obilježavanja ove velike obljetnice pripremljen 
je poseban višednevni program događanja. Posjetitelji će 

uživati u „Crikvenici nekad i danas“, a očekuje nas bogata 
gastro ponuda, zabava za sve uzraste uz bezvremenske 
glazbene hitove te maštovite interaktivne elemente 
i plesne programe. Očekujte nezaboravno iskustvo i 

odličan provod!



14.-17. lipnja 10:00 Crikvenica, Gradski CrikvEniCa Cup 
  stadion Crikvenica   

Glavna zvijezda sportskog vikenda u Crikvenici bit će nogomet. Gradski će 
nogometni stadion okupiti ekipe mladih talentiranih nogometaša iz Hrvatske i 
inozemstva te brojne ljubitelje nogometa. Osim zavidnih vještina, nogometaši će 
pokazati kako se ljubav prema sportu i zdravom načinu života njeguje od malih 
nogu. Bodrite svoje favorite i zabavite se uz ovo dinamično nogometno natjecanje.

14.-17. lipnja  Crikvenica, Gradski Fun zona uz turnir
  stadion Crikvenica CrikvEniCa Cup 2018.

14.-17. lipnja  Crikvenica, Gradska EuropSko prvEnStvo  
  sportska dvorana MažorEtkinja “iFMS 2018” 

Četiri dana, preko 1000 natjecateljica iz cijele Europe, fantastični nastupi, nova 
prijateljstva. Europsko prvenstvo mažoretkinja okupit će najbolje i najvještije 
natjecateljice, koje će svojim zanimljivim nastupima zabaviti sve generacije.  
       

15. lipnja 21:00 jadranovo, riva Mulina ljEtni konCErt - kud
   Martin MatEtić

Kulturno-umjetničko društvo nastupit će u ugodnom ambijentu na rivi Mulina u 
Jadranovu. Osim u glazbi domaćina, koji će nam predstaviti tradiciju izvođenjem 
primorskih pjesama, uživat ćemo i u izvedbama njihovih gostiju. Nakon nastupa 
slijedi ugodno i opušteno druženje.

17. lipnja 12:00 Selce, akvatorij rEGata drvEnih barak 

Veza čovjeka i mora oduvijek je posebna. Na to će podsjetiti i Regata drvenih barak, 
kojom će se predstaviti  važan dio tradicije u Primorju. Održat će se prezentacija 
tradicionalnih vještina na moru i obali, a posjetitelji će moći uživati i u kušanju 

ukusnih domaćih jela te se zabaviti uz glazbeni program.
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17. lipnja 20:00 Crikvenica, centar plESna prEdStava 
   “danCE QuEEn”

18. lipnja 09:00 jadranovo, tunera izložba “kućiCa od ribari”
-21. rujna

20.-23. lipnja 09:00 Crikvenica, centar dani SlavonijE
   u CrikvEniCi
 Osjetite dašak Slavonije na Jadranu. U centru grada će se održati sajam raznovrsnih 
suvenira, slavonskih proizvoda i delicija, poput domaćeg sira, meda, kolača, suhomesnatih 
proizvoda i vina. Vrijedna tradicija bit će predstavljena i kroz gastronomiju pa će se 
pripremati neka od karakterističnih slavonskih jela. Na štandovima će se moći vidjeti i 
tradicijske rukotvorine, kao što su šlinga i zlatovez. Uz tradicionalnu slavonsku glazbu 
predvođenu tamburicama, bit će predstavljene i raskošne i bogate narodne nošnje.

22.-29. lipnja  Crikvenica - dramalj 6. tjEdan plavE ribE -   
  - jadranovo - Selce CESta plavE ribE
 

Turistička zajednica Grada Crikvenice je, inspirirana vrijednom ribarskom tradicijom, 
osmislila projekt “Cesta plave ribe”, u sklopu kojega restorani na crikveničkoj rivijeri 
tijekom cijele godine nude ukusna i maštovita jela od plave ribe. Plava riba je nekad 
bila jedna od najznačajnijih namirnica u tradicionalnoj prehrani, iznimno je 
hranjiva i zdrava. Prepustite se božanstvenim okusima i mirisima 
Mediterana, zabavite se i uživajte u društvu tradicije.

Izdavač ne jamči potpunu točnost ovdje objavljenih informacija i ne snosi 
odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjena tih informacija.


