
 

 

Pakiet noclegowy 

„Złota Jesień nad 

morzem” 
 
     

Serdecznie zapraszamy na do 

naszego ośrodka położonego 1500 m od 

morza. Miejsce idealne na odpoczynek w 

spokojnej, zalesionej okolicy, w pobliżu 

jeziora. Obiekt jest ogrodzony i posiada 

parking dla gości. 

Na terenie naszego ośrodka do 

Państwa dyspozycji znajduje się basen 

kryty z wodospadem, biczami wodnymi, 

sauna fińska, boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej, boisko Orlik, sala do 

koszykówki, salka do tenisa stołowego, salka z lustrami do zajęć tanecznych, siłownia,, 

kajaki, rowery. plac zabaw dla dzieci. Wieczorem możecie Państwo spędzić miło czas w 

naszej Karczmie Myśliwskiej lub pod wiatą grillową.  

 

Oferta  obejmuje: 
 

•   Zakwaterowanie w pokojach lub 

domkach  

z łazienkami (TV, Internet), 

•  Śniadania – bufet szwedzki,  

•   Obiadokolacja - bufet   szwedzki,                     

•  Korzystanie z infrastruktury Ośrodka 

(rowery, kajaki, siłownia, boiska, wiata 

grillowa, basen, sala taneczna) 

 

 

 

TERMINY TURNUSÓW „ZŁOTA JESIEŃ NAD MORZEM” 
 

• 04.09. –  11.09.2021 r. 

• 11.09. –  18.09.2021 r. 



 

 

Program pobytu turnusów: 
 

❖ śniadanie, obiadokolacja, 

❖ ognisko pod wiatą grillową, 

❖ wycieczka autokarowa z przewodnikiem (zwiedzanie miejsc historycznych oraz budowli 

zabytkowych na terenie gminy Wicko), 

❖ konsultacja oraz częściowy masaż u fizjoterapeuty (ewentualne dalsze zabiegi do 

uzgodnienia za dodatkową opłatą). 

 

Koszt pobytu na turnusie – 130,00 zł/osobodzień; 

 
Zniżki: 

 
- dzieci do lat 3 – bezpłatnie        

- dzieci od 3 lat do 7 lat - zniżka 50% 
- dzieci od 7 - 16 lat -  zniżka 30% 

 

 

 

Terapia PDTR: 
Za dodatkową opłatą mogą Państwo skorzystać z masażu oraz innowacyjnej metody 

terapii (INDIBA, CranioSacralna, fala radiowa) – szczegóły na stronie www.rehzdrowie.pl, 

rezerwacje tel. 507 027 537 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji oraz galeria zdjęć na stronach: 

 
www.leba-janina.pl 

www.facebook.com/lebajanina  

 

Kontakt 
 

Wszelkie informacje oraz rezerwacje   

+48 511989447 lub janina54@o2.pl 

 

Dane do przelewu: 

P.U.H „JK” 

Nowęcin ul. Łebska 13 

84-360 Łeba 

83 2490 0005 0000 4500 1578 2724 
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PROPONOWANE IMPREZY  

W CZASIE POBYTU 
 

         

- Rodzinny Park rozrywki ŁEBA PARK (park dinozaurów) - (www.lebapark.pl) –  

             Nowęcin koło Łeby, ul. Kolonijna 24,  tel. 600 145 300 

- Fokarium "SeaPark" (www.seapark.pl) - Sarbsk, ul. Foki 1, tel. 502 206 270  

- Power Park – tory gokartowe, park linowy, ścianka wspinaczkowa, pointball,  

             strzelnica i inne atrakcje (www.powerpark.pl/cennik) – Łeba, ul. Nadmorska 27,  

             tel. 603 555 285 

- Wydmy ruchome i Słowiński Park Narodowy- Wydma Łącka oraz Muzeum  

             wyrzutni rakiet, Tajny Niemiecki Poligon Doświadczalny (muzeum broni),   

             (www.slowinskipn.pl) – Rąbka tel. 59 866 19 12 

- Jazdy konne w Nowęcinie (www.stajniasenny.pl) Nowęcin, ul. Św. Huberta 6 

              tel. 601 051 896 

-  Kursy Windsurfingu MAXSURF – 

             (www.maxsurf.pl/pl/polska/leba/cennikszkolenia),  Nowęcin, ul. Św. Huberta 8,  

             tel. 518 074 063 

- Labirynt Park 3D, animacje dla dzieci (www.labiryntparkleba.pl) – Łeba,  

             ul. Wspólna, koło POLOmarketu, tel. 724 801 234  

- Przejazdy kolejką bajkową i rejsy po jeziorze  

             (www.lebskiserwisturystyczny.pl) –  Łeba, ul. Powst. Warszawy 38, 

             tel. 59 866 19 12 

- Hala sportowa pełnowymiarowa SP im. A. Mickiewicza Łeba – ul. Tysiąclecia 11, 

              tel. 597 273 205 

-           Hala sportowa pełnowymiarowa SP w m. Szczenurze –  

             tel. 59 866 31 17 – 50,00 zł/h, 

- Autokarowa wycieczka na latarnię morską STILO – 250 zł + 2 zł bilet. 

- Autokarowa wycieczka do Trójmiasta –1200 zł 

- Pilot wycieczki po Trójmieście – 350 zł 
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-  Autokarowa wycieczka na Hel (fokarium, muzeum  rybactwa, latarnia Rozewie) – 900 

zł  

- Wycieczka na Pojezierze Kaszubskie – 1200 zł (Wieżyca, muzeum kolejnictwa, CEPR 

Szymbark) 

-             farma Alexa  (www.farmaalexa.pl ) – Charbrowo, ul. Łebska 27, tel. 735 583 270 

-           Illuzeum  -  wystawa  interaktywna   z    eksponatami  z  dziedziny   optyki  i   fizyki, Łeba, ul. 

Kościuszki 67  (www.illuzeum.pl ) tel. 735 583 270 

-            Muzeum Motyli  - prywatne muzeum przyrodnicze (www.muzeummotyli.pl ) – 

              Łeba, ul. Morska 1, tel. 502 329 066 

-             Piernikowy Dom Do Góry Nogami  –  Łeba, Al. Św. Jakuba  6,  tel. 511 269 287 

-             Discovery Park Łeba (www.discoverypark.pl ) – Łeba, ul. Leśna 3, tel. 501 337 465 

-             „Łebskie klocki” wystawa zlokalizowana na terenie DISCOVERY PARK  

              (www.lebskieklocki.pl), tel. 501 337 465 

-            Muzeum Bursztynu  – sala  z  ekskluzywnymi  eksponatami z bursztynu sprzed 40  

              milionów lat oraz  KRAINA SMOKÓW, WYSTAWA STATKÓW I OKRĘTÓW - Łeba, ul. 

Nadmorska 3B – możliwość wykupienia biletu pakietowego uprawniającego do wejś❖cia na 

wszystkie 3 atrakcje,  (www.muzeum.burszstynowagaleria.pl ) tel. 502 622 877 

-             Tarzan Park – Park Linowy ALFA (www.parklinowyalfa.pl ) – Łeba, ul. Turystyczna,  

               tel. 696 445 906 

-              Minigolf  Adventure Golf Park  (www.adventuregolfpark.pl )- Łeba, ul. Tysiąclecia 21, 

                tel. 732 966 100 

-             Muzeum Figur   Woskowych  - Łeba, Aleja św. Jakuba,  tel. 572 779 979 

-            Rejsy   morskie  po  Bałtyku  statkiem  DENEGA  lub   GRYF  -  Łeba,   ul.  Abrahama 16, 

tel. 609 153 132 lub 510 637 776 

-           Crazy Łeba  Park  – zakręcony park rozrywki – (www.crazypark.pl ) – Łeba,  

             EuroVelo 10, tel. 531 121 697 

-             Las Owados – wystawa i hodowla żywych owadów w Łebie -  ul. Brzozowa 13, 

              tel. 510 101 686 

-             kino 7D – Łeba, ul. Morska 2, tel. 796 283 445 (www.kino7dmax.pl ) 

-             Magiczne Lustra w Łebie – ul. Kościuszki 19B, - tel. 502 064 383   

               (www.magicznelustraleba.pl ) 
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