
Cena obejmuje:
- nocleg w pok.2-os.
- wyżywienie: 3 x dziennie 
- program
- w trakcie pobytu opieka pilota/koordynatora
- basen kryty 2 x 1 godz.
- ubezpieczenie NNW  10 000 zł
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Uwagi:
- Wyżywienie: 3 x dziennie - śniadania i kolacje BUFET, obiady serwowane.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- BASEN KRYTY 2 x 1 godz. GRATIS
- BASEN ODKRYTY bez ograniczeń (od 01.06.)
- Prosimy zabrać ze sobą ręczniki, klapki na basem, zapas leków
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata w zależności od miejsca wyjazdu

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenie lub skrócenie turnusu

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ALGA ACTIV   
Położony ok. 80 m od morza bezpośrednio przy zejściu na plażę. Rozległy (ok.2,5 ha) zalesiony teren 
jest całkowicie ogrodzony. Do dyspozycji wypoczywających: jadalnia, sale do organizacji wieczorków 
i spotkań, BAJKOWY POKÓJ i plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, sauna sucha i parowa, urządzenia 
fitness, kabina Infrared, tenis stołowy, bilard, mini golf, sala fitness, siłownia, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, boisko sportowe, 2 BASENY - odkryty z brodzikiem dla dzieci i leżakami oraz  
kryty z wylewnicami i masażownicami, kort tenisowy z paraboliczną ścianą treningową, stoły  
do tenisa stołowego, Mega Szachy na tarasie, miejsce do grillowania.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe. Wszystkie pokoje z łazienkami (umywalka, prysznic i WC) 
oraz balkonem. W każdym pokoju 2 tapczany jednoosobowe i wersalka, TVSAT, sprzęt plażowy (leżaki, 
wiatrochron).
Wyżywienie: 3 x dziennie - śniadania i kolacje BUFET, obiady serwowane.

MRZEŻYNO - WYPOCZYNEK NAD MORZEM

MRZEŻYNO - miejscowość wypoczynkowa położona 18 km na zachód od Kołobrzegu na Wybrzeżu Trzebiatowskim, u ujścia Regi do Bałtyku. Znane kąpielisko morskie z piękną, szeroką, zagospodarowaną plażą. ATRAKCJE: port żeglarski, przystań rybacka oraz chaty rybackie z XVIII i XIX wieku, rezerwat przyrody „Nadmorski Bór Bażynowy”, pomnik „Tym którzy nie powrócili z morza”, kino JANTAR  (w starym stylu), aquapark LAGUNA, Park Linowy GIBON.

Program:
1 DZIEŃ  - Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. 
Zakwaterowanie od godz. 16.00. Kolacja. 
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadania i kolacje 
- BUFET obiady podawane do stolika. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK 
TANECZNY przy muzyce, Kolacja Grillowa, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, 
rozgrywki w szachy, zajęcia na Sali Fitness, korzystanie z infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, kąpiel na basenie krytym – 2 x 1 godz./osoba, spacery brzegiem morza. 
OSTATNI DZIEŃ  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Wykwaterowanie.


