
Program – informacja o imprezie turystycznej 

Łeba 26.07-05.08.2020 r. 

 

1. MIEJSCOWOŚĆ 

Łeba to jedna z najpopularniejszych miejscowość polskiego wybrzeża położona na skraju 

Słowińskiego Parku Narodowego, u ujścia Łeby, pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko w 

powiecie lęborskim. Jest dużym, nadmorskim ośrodkiem wypoczynkowym i ważnym portem 

rybackim. To co wyróżnia ją od wielu nadmorskich miejscowości to specyficzny klimat i 

szerokie piaszczyste plaże z bezustannie usypywanymi wydmami. 

2. ZAKWATEROWANIE 

Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy „Fregata” położony blisko centrum z dala od 

ruchliwej drogi na obszarze 3 hektarów ogrodzonego terenu w odległości 300 m. od plaży. 

Zakwaterowanie w pokojach 2 –4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w pokoju. 

Do dyspozycji gości na terenie ośrodka: 

- kawiarnia z barem i salą do tańca, 2 sale konferencyjno- dydaktyczne, bilard, sala gier 

zręcznościowych, stoły do tenisa stołowego, 3 hole telewizyjne. 

Dla zapewnienia aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu na rozległym 

monitorowanym terenie znajdują się 

- 2 boiska siatkówki plażowej, utwardzone boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, 

kort tenisowy,     2 stanowiska na ognisko i grill. 

- W odległosci 200 m. od ośrodka znajdują   się 2 korty tenisowe położone w lesie, a 

około 500 m ogólnodostępne boiska orlik. 

Wyżywienie: cztery posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie szedzkiego stołu, obiad 

sewowany, podwieczorek. 

3. ZAJĘCIA 

- zajęcia sportowo – rekreacyjne , 

- rozgrywki siatkówki plażowej, 

- rozgrywki piłki nożnej, koszykowej, 

- 2 godz. zajęć  tenisowych prowadzonych przez instruktorów tenisa  w małych grupach 

do 6 osób, podział na grupy pod względem umiejętności.  i wieku. 

- zajęcia z tańca nowoczesnego dla dziewcząt 1,5 godz. dziennie, 

- codzienne wyjścia na plażę, zapewniona opieka ratownika, 

- konkursy plastyczne, rzeżby w piasku, piosenek karaoke,  

- ognisko z pieczeniem kiełbasek, , dyskoteki, zajęcia świetlicowe, 

- wycieczka piesza do Słowińskiego Parku Narodowego i ruchome wydmy, 

- zwiedzanie  wyrzutni rakiet V2 w Rąbce, 

- rejs statkiem po morzu, 

 

 

 



 

 

4. TRANSPORT 

Autokarem na trasie Łańcut-Rzeszów-Łeba-Rzeszów-Łańcut 

wyjazd 26.07.2020 r. 

 -z Łańcuta o godz. 19:00 (Parking MOSiR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57) 

- z Rzeszowa o godz. 19:45 (dolny parking na Podpromiu) 

powrót 05.08.2020 r. 

-do Rzeszowa  ok godz. 22:30 (dolny Parking na Podpromiu) 

-do Łańcuta o. godz. 23:00 (Parking MOSiR w Łańcucie ul. Armii Krajowej 57) 

  

Pierwszym posiłkiem jest śniadanie w dniu 27.07. a ostatnim śniadanie na terenie ośrodka w 

dniu 5.08. oraz obiad na trasie w drodze  powrotnej. 

5. WYŻYWIENIE 

Cztery razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 

6. CENA – 1890 zł za osobę,  

 

CENA OBEJMUJE: 

- zakwaterowanie w ośrodku w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych z łazienką i TV 

- transport autokarem z klimatyzacją i TV 

- wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) 

- szkolenie tenisowe i zajęcia taneczne 

- wycieczka piesza do Słowińskiego Parku Narodowego i ruchome wydmy 

- zwiedzanie  wyrzutni rakiet V2 w Rąbce 

- rejs statkiem po morzu 

- wstęp na korty tenisowe 

- codzienne wyjścia na plażę, zapewniona opieka ratownika 

- opiekę medyczną całodobową 

- ubezpieczenie NNW  

- podatek VAT 

 

 

 


