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KKOOLLOONNIIEE  II  OOBBOOZZYY  ––  LLAATTOO  22001177  

ŁŁEEBBAA 

SPORT + WYPOCZYNEK 
kolonia 8 – 12 lat, obóz młodzieżowy 13 – 18 lat 

 

ŁEBA – jest jedną z większych i najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. 

Posiada wspaniały mikroklimat, szerokie plaże, bliskość Słowińskiego Parku Narodowego gdzie 

można obejrzeć słynne ruchome wydmy. Piękne okolice oraz szlaki rowerowe i piesze sprzyjają 
organizowaniu wycieczek i spacerów. 

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA 

Położenie: na 2 ha ogrodzonej działce, na 
zalesionym terenie, około 400 m od szerokiej, 

piaszczystej plaży, w pobliżu centrum miasta.  
Do dyspozycji: klimatyzowana jadalnia i kawiarnia, 

sale gier (bilard, tenis stołowy), boisko, plac zabaw, 
grill, mini siłownia i wypożyczalnia rowerów. 

Zakwaterowanie: w pokojach 2, 3 i 4-osobowych 
z łazienkami, TV-SAT, sprzętem plażowym. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje) + podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

PROGRAM: 
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przyjazd do ośrodka około godz. 20.00, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 – 12 dzień: Realizacja programu: 

• wycieczka Bajkową Kolejką do Słowińskiego Parku Narodowego, rejs statkiem po 
Jeziorze Łebsko, wędrówka wydmami, zwiedzanie wyrzutni rakiet. 

• plażowanie, kąpiele pod okiem ratownika, 

• ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
• uczestnictwo w licznych imprezach organizowanych w Łebie, 

• wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, piżamowe 
party,  

• turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, 
badminton, turniej grup w czteroboju kolonijnym, 

• Olimpiada Kolonijna – ŁEBA 2017, 

• nauka podstawowych kroków tanecznych, 
• programy: Mam Talent, Randka w Ciemno, Miliard w Rozumie, konkurs fryzur i makijażu, 

pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku, KARAOKE, 
• Neptunalia – chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, 
• wręczanie dyplomów i nagród, 

• WYCIECZKI  FAKULTATYWNE: 
• SEA PARK w Sarbsku – dodatkowo płatna 45 zł,  

• seans w Kinie 5D (w miarę dostępności wolnych miejsc) – dodatkowo płatne 15 zł,  
• DINO PARK w Łebie – dodatkowo płatne 25 zł, 
• LABIRYNT PARK w Łebie – dodatkowo płatne 20 zł. 

13 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie około godz. 09.00, pobranie suchego prowiantu i 
wyjazd w drogę  powrotną. Powrót w godzinach wieczornych ok. 20.00–21.00. 
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termin cena 

02.08 – 14.08.2017 1 599 zł 

 

Dodatkowo płatne (dla chętnych): 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  + 50 zł/os. 
 

Cena obejmuje:  

transport autokarem, noclegi w pokojach z łazienkami, wyżywienie 3 posiłki dziennie + 
podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, 
medycznej oraz ratownika WOPR na plaży, ubezpieczenie NNW, realizację programu wraz 

z biletami wstępu. 

 

Dodatkowo płatne:  

wycieczki fakultatywne do SEA Parku, Dino Parku, seans w kinie 5D, Labirynt Park Łeba. 
Dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład dostępny na www.primatour.pl. Ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji + 50 zł.  

 

Uwagi:  
Pierwszy posiłek kolacja w dniu przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu oraz suchy 

prowiant na drogę, wycieczki fakultatywne odbywają się przy minimum 10 osobach. Koniecznie 
zabrać legitymację szkolną, nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik. 
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