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Lošinj – omiljeno i sigurno odredište Nijemaca

Izvor i foto: TZG Mali Lošinj/Antonio Pavela
Marijana Kobaš, podrijetlom Hrvatica, na mjesec dana došla je
svoju dužnost obavljati na Lošinj. Iako radi i živi u Aschaffenburgu
(Bavarska), ovoj policijskoj dužnosnici nije teško palo svoj posao
odrađivati upravo na Lošinju.
U sklopu programa Safe Tourist Season, koji se provodi svake
godine, policijski djelatnici iz inozemstva dolaze na otok kako bi
pridonijeli boljoj komunikaciji i pomogli u slučaju da se nešto
dogodi.
Prvi put se nalazim na Lošinju i jako mi se sviđa. Čist zrak, divno more i priroda, ovo je divno mjesto za odmor.
Osjećam se jako dobro i sigurno. Ovdje je vrlo ugodno. Što se tiče mjera koje se odnose na COVID19, postoji
nekoliko manjih razlika u odnosu na mjere u Njemačkoj, tamo su malo strože. Međutim i ovdje se jako pazi, ljudi su
svjesni i paze na međusobni razmak. Ne brinem se da ću se zaraziti, nego se ovdje osjećam vrlo sigurno. Mali
Lošinj je lijepi mali grad uistinu i svima preporučujem da posjete ovo mjesto. Ovdje ćete se osjećati kao kod kuće, a
more je kristalno čisto, smatra Marijana.
Prilikom obilaska grada, razgovarali smo s nekoliko njemačkih gostiju koji su nam opisali kako se osjećaju boraviti i
ljetovati na Lošinju.
Netom prije polaska na izlet otocima lošinjskog otočja, obitelj iz njemačke pokrajine Thuringen izrazila je
zadovoljstvo prvim posjetom Lošinju. Ovdje nam se jako sviđa i ostajemo desetak dana. Ne bojimo se zaraze s
COVID19 obzirom da su na Lošinju mjere postojane, baš kao i u Njemačkoj. Čak bismo rekli i malo opuštenije. Ova
njemačka obitelj svakako se ponovno planira vratiti svoje praznike provesti na otoku vitalnosti.
Obitelji Seidl (Bernhard, Sonja i Felix Gabriel) iz bavarske pokrajine Regensburg, Hrvatska je kako kažu „druga
domovina“. Na Lošinj i lošinjski kamp Čikat dolazimo već osam godina. Ovdje nam je super i osjećamo se kao kod
kuće. Od trenutka kada skrenemo prema otoku, osjećamo se kao da se vraćamo kući. Ovo je naš drugi dom. Često
se družimo i s nekoliko drugih njemačkih obitelji tu na otoku, a najviše smo fascinirani čistim, plavim lošinjskim
morem i suncem, a zrak je nevjerojatan. Kao da dišemo punim plućima i uspijevamo se u potpunosti odmoriti. Često
brodom obilazimo i obližnje otoke i uvale. Ovdje je odmor uistinu predivan. Ovo je zaista prekrasna zemlja, brojni
otoci, uvale, divne lokacije, prelijepa stara gradska jezgra, međutim ono što je za nas najvažnije je srdačnost. Već
smo se na prvom odmoru osjećali toliko dobro ovdje. Ljudi su iznimno otvoreni tako da se čovjek ovdje osjeća zaista
dobrodošlo i uvijek se zato rado vraćamo na Lošinj, oduševljeno prepričava obitelj Seidl, o osvrnula se i na situaciju
s pandemijom. Ne bojimo se zaraze ovdje jer se stvarno pazi da su mjere na razini. Ljudi paze, korektni su, kamp je
uredan i zadovoljni smo mjerama. Oprezni smo, ponašamo se isto kao i u Njemačkoj te nastojimo držati razmak od
osoba koje ne poznajemo. Ovdje nismo ni u kojem slučaju ugroženiji nego u Njemačkoj. Zapravo ne razumijemo
zašto ljudi ostaju u svojim domovima zbog korone jer je u Njemačkoj opasnost barem jednako visoka kao ovdje.
Pratili smo situaciju, gledamo vijesti, slijedimo upute ministarstva vanjskih poslova, dobro smo informirani i upoznati
smo s opasnošću. Nije točno da je u Njemačkoj manji rizik. Obitelj Seidl na Lošinju će ostati mjesec dana, a svoj
dolazak već je najavila i za sljedeću godinu.
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