
Website URL http://www.url.com.pl/12534

CAiS ALGA Mrzeżyno - wczasy rodzinne nad Bałykiem
http://www.centrumalga.pl

Sprawdź oferty wypoczynku w ośrodku CAiS ALGA w Mrzeżynie i przekonaj się, że nad Bałtykiem można
spędzić wspaniałe chwile. Mrzeżyno to spokojna i przyjazna turystom miejscowość wypoczynkowa na
wybrzeżu zachodnim. Ze względu na swoje położenie (25km - Kołobrzeg, 80km Międzyzdroje) stanowi dobrą
bazę wypoczynkową dla tych, którzy chcą połączyć odpoczynek ze zwiedzaniem. CAiS ALGA położone jest
w zachodniej części miejscowości, w oddaleniu od tłumu turystów. Taka lokalizacja gwarantuje dogodne
warunki dla tych, którzy przede wszystkim cenią sobie ciszę i bezpieczeństwo. Otaczające lasy i wspaniała,
czysta i szeroka plaża zachęcają do czynnego wypoczynku (spacery, jogging), a bezpieczny szlak
pieszo-rowerowy (biegnący obok ośrodka) ułatwia dotarcie do centrum miejscowości. Oferujemy
zakwaterowanie w pokojach z łazienką i TV - na miejscu udogodnienia dla gości, m.in. boiska rekreacyjne,
miejsce na grilla/ognisko, miejsca parkingowe, sala świetlicowa, salka do zabaw dla najmłodszych,
wypożyczalnia rowerów, dostęp do pralki, miejsce do podgrzania posiłków dla niemowlaków. Stołówka
ośrodka serwuje całodzienne wyżywienie kuchni domowej i smacznej. W ofercie wczasy rodzinnez
wyżywieniem - liczne promocje i oferty specjalne (np. wczasy dla Seniorów), pobyty weekendowe (np.
majówka), tanie wczasy rodzinne. Dla stałych gości oferujemy zniżki. Akceptujemy także zwierzęta domowe.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się ze szczegółami oferty
wypoczynku nad Bałtykiem w miesiącach maj- wrzesień.
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