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ŁEBA 7 dni 

Termin: 01-02-03-04-05-06-07 sierpnia 2021  

 

Dzień I  

800 – wyjazd autokaru – parking na Dworcu PKS, ul. Zamkowa 17.  

Dojazd do ośrodka NORD CAMP ŁEBA, zakwaterowanie i obiad. Następnie spacer  

i zapoznanie się z okolicą. Powrót do ośrodka kolacja i nocleg. 

Dzień II 

Śniadanie. Przejście do Łeba Park Dinozaurów. Spacer nad morze plażowanie, kąpiele  

w morzu. Powrót do ośrodka, obiad. Zabawy integracyjne na terenie ośrodka i bitwa 

balonowa. Kolacja i nocleg. 

Dzień III 

Śniadanie. Dzień sportowy na terenie ośrodka - gry drużynowe i zabawy rekreacyjne. Kąpiele 

w basenie na terenie ośrodka - aqua aerobik.  Przerwa na obiad. Spacer po okolicy. Powrót 

do ośrodka, konkurs piosenki i kalambury.  Kolacja i nocleg. 

Dzień IV 

Śniadanie. Wyprawa na Wydmy Łebskie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego między 

morzem a jeziorem Łebsko. Pod wpływem wiatru przemieszczający się piasek powoduje, że 

wydmy "wędrują" na wschód z prędkością kilku metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. 

Największa wydma ma obszar ok. 500 hektarów, najwyższa (Łącka Góra) ma 42 m wysokości.  

Powrót do ośrodka, obiad. Basenowe wodne szaleństwo na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

Dzień V 

Śniadanie. Wyprawa do Muzeum Motyli. Następnie rejs statkiem Gryf. Przejście nad morze 

plażowanie i kąpiele w morzu. Zabawy plażowe, budowanie zamków z piasku, piłka plażowa 

oraz inne zabawy Powrót do ośrodka, obiad. Zajęcia plastyczne na terenie ośrodka, tworzenie 

pocztówki z kolonii. Ognisko, dyskoteka, zabawy taneczne 
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Dzień VI 

Śniadanie. Kąpiele w basenie na terenie ośrodka. Festiwal kolorów- bitwa na kolory z użyciem 

naturalnego, nietoksycznego proszku Holi, a na koniec kolorowe selfie. Obiad. Wieczorny 

spacer nad morze. Powrót do ośrodka.  

  

 

Dzień VII 

Śniadanie i wykwaterowanie z ośrodka. Wizyta w Illuzeum oglądanie  wystawy interaktywnej, 

gdzie odwiedzający może odkrywać tajemnice iluzji optycznej, paradoksów, obrazów oraz innych 

trików. Wystawa to ponad 100 okazów z dziedziny optyki oraz fizyki. Wśród eksponatów 

możemy podziwiać Kalejdoskop Gigant, Ruchomą Ścianę czy Uciekające Skrzaty. Spacer po 

deptaku i czas na zakup pamiątek. Wyjazd z Łeby. W drodze powrotnej wizyta w restauracji 

McDonald (we własnym zakresie). 

 

 2000- powrót- parking na Dworcu PKS, ul. Zamkowa 17.  

 

 

Cena : 1 399 zł/os. 

 

Świadczenia w cenie:  transport autokarem wysokiej klasy, 6 x nocleg, 6 x śniadanie, 6 x obiad,  6 x  

kolacja, bilety wstępu, bezpłatny udział opiekunów, ognisko, opieka pilota/przewodnika na całej trasie 

wycieczki,, opłaty drogowe, ubezpieczenie. 

 

Program imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. 

 

  

 
 


