
Marta Kuligowska ocenia „MAGRA HOLIDAY CLUB” w Dębinie

„MAGRA HOLIDAY CLUB = udane wakacje”.

Mała miejscowość Dębina koło Rowów – to jest cel naszej podróży.  Magra Holiday Club – dojeżdżamy  z Warszawy bez problemów, jedziemy nieco ponad 5

godzin, przejeżdżamy przez miasto prezydenta  Roberta Biedronia -  czyli Słupsk i chwilę później jesteśmy już  w Dębinie.

Ośrodek położony jest w pięknym zielonym miejscu, nad morzem do którego spacerem wśród drzew jest niecałe 10 min. Droga (alejka spacerowa) prowadząca 

nad morze jest nowa i co ważne, można jechać rowerem i przejechać wózkiem dziecięcym.

Meldujemy się w recepcji, dostajemy wszystkie potrzebne informacje I idziemy do naszego domku. To urocze budyneczki położone obok siebie z aneksem

kuchennym, osobnym pokojem dla dzieci I werandą. Przytulne – tak jak cały ośrodek. Położony jest on wśród drzew kameralnie, daleko od ulicy. W Dębinie jest

cicho i kameralnie, nie ma straganów, nie i innych turystycznych „przeszkadzajek”, jest za dużo drzew, cisza i spokój. Jeśli ktoś chce więcej cywilizacji – 5 km

dalej może wybrać się na wycieczkę (plażą lub ścieżką rowerową) do pobliskich Rowów.

Wycieczki rzecz pożądana na urlopie, ale w  „Magrze” jest tak, że nie chcę się tego ośrodka opuszczać. Najważniejsza rzecz: jest basen a nawet dwa i to

podrzewane (osobno dla dorosłych i dla dzieci). Hitem była gimnastyka w wodzie dla dorosłych prowadzona przez ratownika.

Przy basenie – kawiarnia i lody dla dzieci.  Posiłki były wydawane w jadalni, śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiady 2 daniowe z deserem a kolacje

tematyczne: morska, polska, włoska, grecka, hiszpańska itd. I to był prawdziwy hit. W jadalni były też przygotowane I zapakowane kanapki na II śniadanie dla

dzieci. Można było je wziąć ze sobą. Kucharz dla osób szczególnie wymagających: dieta matek karmiących, gluten free, vege czy bez laktozy – przygotowuje

oddzielne posiłki. Na terenie ośrodka znajdują dwa place zabaw, wypożyczalnia rowerów (bez dodatkowych opłat),świetlica,  sala klubowa z bilardem, sala

telewizyjna (chociaż w każdym domku jest TV), pralnia z deską I żelazkiem.

Bardzo bogaty program animacji dla dzieci (joga dla maluchów, animacje, rekreacje, teatrzyk, konkursy, filmy)  i ciekawy program dla dorosłych. Na dobry

początek dnia o 7:00 rano joga, aqua aerobik, nordic walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

I jeszcze można ze sobą zabierać psy (bez dodatkowych opłat). Jest czysto, nie ma problemu z tym co czworonogi zostawią.

Spędziliśmy w tym ośrodku wspaniały tydzień – była piękna pogoda (co nad polskim morzem ma znaczenie), braliśmy udział w zajęciach i konkursach, dzieci

uczestniczył w animacjach… Nie wychodziły z basenu, ale chodziliśmy na plażę. W całym ośrodku same rodziny z dziećmi, ludzie, z którymi rozmawialiśmy

przyjeżdżają tam co roku i to od wielu lat   - to najlepiej świadczy o tym jak tam jest.

Wrócimy tam na pewno!!!!! 


