
Agencja Turystyczna 

 

ORGANIZATOR TURNUSÓW 
ORGANIZATOR TURYSTYKI 

 
REZERWACJA MIEJSC: 

www.altur- walbrzych.pl 
e-mail: biuro@altur-walbrzych.pl 
Al. Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 84 242 22, fax 74 84 221 49, kom. 506 716 255 

 

         Oferta specjalna dla grup 
 

Wczasy dla Seniora 55+ z dojazdem autokarem 
+ wycieczka do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy   

 
 
Mrzeżyno – atrakcyjna miejscowość letniskowa 18 km od Kołobrzegu. Wspaniałe warunki naturalne, leczniczy 
mikroklimat i dobrze rozwinięta baza turystyczna, stwarzają bogate możliwości aktywnego wypoczynku. Rzeka 
Rega przyciąga wędkarzy i kajakarzy, a jezioro Resko miłośników windsurfingu. Z portu rybackiego wypływają 
statki w rejsy wycieczkowe i wędkarskie. 

 
Ośrodek Wczasowy Alga Activ to obiekt doskonale położony, na dużym, zalesionym terenie, przy 

promenadzie prowadzącej na plażę.  Odległość do morza to zaledwie 80 m. Do dyspozycji gości: jadalnia, 
recepcja, sala do organizacji wieczorków i spotkań, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci z trampoliną, 
pokój zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne do gry w tenisa, koszykówkę, ściana paraboliczna, boisko do 
siatkówki i tenisa ziemnego, miejsce do organizacji grila,  sala fitness, siłownia, mini golf, wypożyczalnia 
rowerów, kajaków, siłownia zewnętrzna, basem kryty z wieloma atrakcjami:  masaże wodne, jaccuzi, sauna 
sucha i parowa, kabina infrared oraz basen odkryty z leżakami, taras widokowy z leżakami,  bezpłatny parking. 
 
Zakwaterowanie:  pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką  oraz dwupokojowe typu studio – na dwa pokoje 2 osobowe 
przypada wspólny przedpokój i łazienka. Wszystkie pokoje wyposażone są w tapczaniki, szafy, stoliki oraz szafki 
nocne, TV  oraz sprzęt plażowy. Pokoje na parterze bez balkonów. 
 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. 
 
Transport: autokar z klimatyzacją. 
 
Świadczenia zawarte w cenie wczasów: transport autokarem z klimatyzacją (podstawienie autokaru – miejsce 
do uzgodnienia), 14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego dnia i kończą się śniadaniem 
ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 16.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, dwa wieczorki 
taneczne, dwa godzinne wejścia na basem kryty w tygodniowo, wycieczka autokarowa do Ogrodów 
Tematycznych Hortulus w Dobrzycy (bilety płatne indywidualnie – 12 zł), inne wycieczki (odpłatnie). 
 
Terminy i ceny: 

Terminy cena 

02.05 - 16.05.15* 1230 

16.05 - 30.05.15 1230 

12.09 - 26.09.15 1230 

27.09 - 11.10.15 1200 

*Możliwy wyjazd z Mrzeżyna ok. godz. 17.00. 
Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
Ceny skalkulowane dla grup min. 40 osobowych. Każde 21 miejsce – gratis. 

 
          Zapraszamy! 


