Alfa- Klif
Sarbinowo, Gąski 76-034, Marynarzy 3
tel. kom. 603 852 767
www.alfa-klif.pl
GPS: 54°14'36''N,15°53'7''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad morzem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Internet, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Bar (na miejscu lub w pobliżu), Sklep
spożywczy (na miejscu lub w pobliżu), Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Tenis stołowy, Wypożyczalnia rowerów, Boisko do piłki
plażowej, Wiata grillowa, Kąpielisko dla dzieci, Duży plac zabaw,

OPIS
Pole Namiotowe ALFA to pole campingowe i namiotowe to pięknie zagospodarowany teren z węzłem
sanitarnym o wysokim standardzie oraz indywidualnymi punktami zasilania w energię elektryczną.
Na terenie pola znajduje się boisko do siatkówki, stanowisko do gry w koszykówkę oraz ping-ponga,
osobno wydzielone miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, indywidualnymi punktami zasilania w
energię elektryczną. Istnieje możliwość wydzielenia indywidualnych miejsc stałego postoju.
Box:
miejsce postojowe wielkości ok 64 m2 na 1 namiot lub jedną przyczepę
w cenę boxu wliczony jest jeden samochód

Rezerwacja Boxu:
Minimalna liczba dni rezerwacji boxu to 7 dni,
Pobyt może rozpocząć się każdego dnia tygodnia,
Koszty pobytu wyliczane są na podstawie cennika,
W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zaliczki.
Rezerwacja Boxu na cały sezon:
Minimalna liczba dni rezerwacji boxu to 45 dni,
Pobyt może rozpocząć się każdego dnia tygodnia,
Koszty pobytu wyliczane są na podstawie cennika,
W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zaliczki.
Opłaty dodatkowe:
Opłata klimatyczna według stawki lokalnej – płatne na miejscu.
Pozostawienie przyczepy na terenie Pola namiotowego Alfa w terminie od 01.09.2015 do
15.06.2016 kosztuje 400zł
Informacje dodatkowe:
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12:00 i kończy o godzinie 11:00 w sezonie głównym
od 27.06.2015 do 01.09.2015.
2. Parking w cenie pobytu (1 samochód) na jeden box.
3. WiFi – bezpłatnie.
4. Wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na ręku w sezonie
głównym od 28.06.2014 do 01.09.2014.
5. Właściciele zwierząt są zobowiązani do pilnowania czystości i wyprowadzania zwierząt po za
Polem Namiotowym Alfa i Ośrodkiem Wypoczynkowym KLIF i KLIF I
Rezygnacja z rezerwacji:
W przypadku rezygnacji 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zaliczka niepodlega zwrotowi. Konto pole
namiotowe ALFA
Alfa-Klif to wymarzone miejsce odpoczynku dla rodzin z dziećmi. Różnorodność atrakcji na terenie
Ośrodka Alfa-Klif jest źródłem niezapomnianych wrażeń i wspomnień dla dzieci i rodziców.
Kolorowa Namiot zapewnia mnóstwem różnorodnych zabaw to idealne miejsce, aby rozwinąć
umiejętności manualne maluchów.
Zewnętrzny plac zabaw zapewni mnóstwo szaleństwa na świeżym powietrzu.
Świetnej zabawy dostarczą również piłkarzyki, boisko do siatkówki czy ping pong.
W pogodne dni można szaleć bez końca na szerokiej piaszczystej plaży grając w piłkę nożną,
siatkówkę czy badmintona.
Zadbaliśmy również, aby najmłodsi goście codziennie mieli zapewnione atrakcje organizowane przez
naszych Animatorów wyjechali od nas bogatsi o nową wiedzę i umiejętności. W tym celu
przygotowaliśmy bibliotekę z działem dla dzieci i kolekcją gier planszowych.

Animacje:
Myśląc o dzieciach nasi Animatorzy , codziennie organizują bogatą ofertę zajęć, które organizowane
są na terenie naszego ośrodka.
Podchody,
Gry i zabawy integracyjne,
Kino,
Sport na wesoło,
Wspólna zabawa oraz zawody,
Siatkówka i piłka plażowa.
Wypożyczalnia rowerów:
Na terenie Ośrodka Alfa-Klif znajduje się wypożyczalnia rowerów, w której można wypożyczyć
rowery dla całej rodziny, dysponujemy również przyczepką dla najmłodszych.
Trasy rowerowe:
Gąski (latarnia morska) – Sarbinowo – Chłopy.
Gąski (latarnia morska) – Ustronie Morskie – Sianożęty.
Trasa do dębów, najstarszych w Polsce – „Bolesław” – 800 lat i „Warcisław” – 640 lat,
położonych w niedalekim Podczelu.
Po południowej stronie drogi Koszalin – Kołobrzeg: Kołobrzeg (25 km), z atrakcjami
turystycznymi i wczasowymi, z portem morskim i wycieczkami na Bornholm (Dania).
Koszalin (25 km), z wczasowymi atrakcjami kulturalnym.
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