
Termin: 31.07-10.08.2020 
Cena:  1550 zł  

 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławek - Łeb 

ŁEBA – to jedna z miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. wyróżnia ją od 
specyficzny klimat i szerokie piaszczyste plaże z bezustannie usypywanymi wydmami. 
Łeba otoczona jest z trzech stron wodą, od północy morzem Bałtyckim, od zachodu 
jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem 

znajdują się wydmy ruchome,  

ZAKWATEROWANIE: 
OW. SŁOWINIEC - Ośrodek Wypoczynkowy "Słowiniec" jest idealnym miejscem na 
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu, że ośrodek znajduje się 
zaledwie 100 m od morza, bez konieczności przechodzenia przez jezdnię, dojście na 
plażę jest bezpieczne. Obiekt jest ogrodzony i dozorowany w godzinach nocnych. Duży 
teren obiektu, częściowo zalesiony daje olbrzymie możliwości organizowania ciekawych 
zajęć dla uczestników kolonii, obozów sportowych lub artystycznych. Ośrodek 
Wypoczynkowy "Słowiniec" dysponuje 370 miejscami noclegowymi w pokojach 4, 5, 6 

osobowych typu studio. W każdym pokoju jest łazienka. Obiekt posiada stołówkę dla 
200 osób, boisko do piłki siatkowej, siatkówki plażowej i koszykówki, stół do 
bilarda, stoły do gry w ping-ponga, salę telewizyjną, a także cztery sale do zajęć: dwie 
sale o powierzchni około 80 mkw oraz dwie o powierzchni około 300mkw. Na 
terenie ośrodka znajduje się również parking dla samochodów osobowych i autokarów. 

PROGRAM: 
 Zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego  z przewodnikiem - Łebskie wydmy to 

największa piaszczysta pustynia w Środkowej Europie - słynne ruchome wydmy, które 
wiatr  przesypuje co rok o kilka metrów. 

 Rejs statkiem z Rąbki do Wyrzutni Rakiet, powrót do miasta pieszo 

 Przejażdżka kolejką bajkową uroczym szlakiem łebskich dróżek 

 Rejs statkiem po morzu 

 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta: Gdańsk – Ratusz 
Głównomiejski, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Kościół Mariacki, Katedra Oliwska; 
Sopot – molo, Gdynia, Błyskawica, bulwar nadmorski 

 Spacer aleją prezydencką - otwarta pierwsza w Polsce Aleja Prezydencka wzdłuż, 
której umieszczono odciski dłoni prezydentów Polski, tj. Lecha Wałęsy, Wojciecha 
Jaruzelskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego, Aleksandra 
Kwaśniewskiego. 

 Spacer ulicami miasta Łeba, gdzie m.in. można zobaczyć Replikę Świerkowej Tratwy, 
która znajduje się na terenie Portu Jachtowego, na której 28.08.1957 r. trzech 
żeglarzy wypłynęli z Łeby do Szwecji. 

 Piesza wycieczka do  Muzeum Motyli  w Łebie -  wystawa składa się ze 102 gablot 

entomologicznych, w których zwiedzający obejrzeć mogą ponad 4000 motyli i innych 
owadów takich  jak: chrząszcze, pluskwiaki, straszyki niemal z całego świata. 

 Piesza wycieczka na zwiedzanie wystawy ILLUZEUM - tajemnice iluzji optycznych, 

paradoksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików. Obejrzycie zabawki optyczne z XIX 
wieku i zasadę działania Zoetropu - pierwszego na świecie zmieniacza obrazów.  

 Pobyt w Parku Labirynt – Zajęcia z animatorem  Przykładowy program: LABIRYNT 

HARREGO POTTERA – CZARA OGNIA. Przenieś się w czarodziejski świat. Dla fanów 
przygód Harrego Pottera przygotowaliśmy coś specjalnego. Poczuj się jak uczestnik 
Turnieju Trójmagicznego i zdobądź Złoty Puchar. 

 Spacer parkiem nadmorskim Łabędzi Staw - park posiada system ścieżek, dzięki 

czemu dostępny jest z każdej strony miasta.  

 Nocny Patrol – to gra miejska – poszukiwanie ukrytych informacji i wskazówek 
dalszego działania w drodze do celu.  

 Piesze wycieczki po najbliższej okolicy  

 Dyskoteki na terenie ośrodka 

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne: plastyczny, mody, fryzur, 
makijażu,  

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu olimpiady, turnieje: tenisa 

stołowego, piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, biegi patrolowe, podchody 

 Neptunalia - zaślubiny z morzem, tzw. chrzest kolonijny 

 Wakacyjne love, chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą - śluby kolonijne 

 Piękni i Młodzi - Wybory Miss i Mistera  

 Dancing King/Queen - Pokaż jak się kręcisz - konkurs tańca  

 Śpiewać każdy może zawsze trochę lepiej, nigdy gorzej – konkurs karaoke 

CENA ZAWIERA: 
 transport autokarem o podwyższonym standardzie 

 zakwaterowanie – 10 noclegów  

 wyżywienie – 4 posiłki dziennie * suchy prowiant na drogę 

 opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika  

 ubezpieczenie NNW 10.000 zł Signal Iduna 

 program animacyjny 

 sprzęt sportowy i plastyczny 

 program turystyczno – rekreacyjny + bilety wstępów 

 nagrody i upominki 

 
 

Łeba  -  SŁOWINIEC 


