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 ZIELONA SZKOŁA 2019 ŁEBA  - SŁONECZKO 

27/28.04 – 07/08.05.2019 

cena:  990 zł 

osoba dorosła - cena powiększona o 120 zł 

ŁEBA- - jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Zaliczana do 

obszarów chronionych zw względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dzięki panującemu tu 

mikroklimatowi wskazana do leczenia chorób górnych dróg oddechowych. Szerokie plaże, bliskość 

Słowińskiego Parku Narodowego gdzie można obejrzeć słynne ruchome wydmy. Piękne okolice sprzyjają 

organizowaniu wycieczek i spacerów. Ośrodek położony blisko centrum, z dala od ruchliwej drogi, na 

ogrodzonym, dobrze zagospodarowanym i zielonym terenie o powierzchni 1 ha, w odległości ok. 300 metrów od 

plaży. Pokoje 3,4 osobowe z łazienką, wyposażone w tapczany jednoosobowe, szafę, szafki nocne, stolik, 

krzesła. Do dyspozycji uczestników: klimatyzowana stołówka, świetlica ze sprzętem RTV,  nagłaśniającym do 

organizacji dyskotek, imprez karaoke oraz projekcji filmów, salka gimnastyczna ( 16x9 m) wyposażona w 

drabinki, materace i sprzęt sportowy, 4  świetlice dydaktyczne z tablicą oraz TV, gabinet lekarski, izolatka, 

kawiarenka internetowa ( 14 komputerów), 5 stołów do tenisa, 50 rowerów o rożnych wielkościach. Na terenie 

obiektu znajdują się 3 boiska plażowe ( piłka nożna, ręczna, siatkowa), 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią z 

trawy syntetycznej ( koszykówka, siatkówka, tenis, kometka), sklepik, plac zabaw z takimi atrakcjami jak: mrowisko, 

batut gimnastyczny oraz zestawy zabawowe : trampolina 4 stanowiskowa, 2 stoły do grupowej gry w tenisa, 

piłkarzyki, cymbergaje, zadaszony krąg ogniskowy, parking. W odległości od 150 metrów trawiaste boisko do piłki 

nożnej oraz korty tenisowe. 

Wyjazd autokarem na noc. Pierwsze świadczenie – śniadanie, zakwaterowanie ok godz. 13:00, 9 noclegów, 

ostatnie świadczenie kolacja  ( wykwaterowanie po śniadaniu + suchy prowiant na drogę powrotną) 
 

Cena zawiera: 

- zakwaterowanie w pokojach 4, 5 osobowych z łazienką, 

- wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego, obiady 

serwowane, prowiant na drogę powrotną i całodniowe wycieczki, 

- całodobowa opieka medyczna- pielęgniarka całą dobę na terenie ośródka, dowóz do lekarza w 

uzasadnionych przypadkach ,  

-wyposażenie w podstawowe leki i środki opatrunkowe,  

- opieka i pomoc koordynatora w organizacji imprez,, 

- bezpłatne korzystanie z zaplecza ośrodka : boisk, placu zabaw, sal oraz sprzętu sportowo- 

rekreacyjnego ( rowery, piłki, rakietki do tenisa stołowego, kometki, skakanki, „ piłkarzyki”, gry i 

przybory  świetlicowe), korzystnie z czterostanowiskowej trampoliny, korzystanie z kawiarenki 

internetowej – zajęcia prowadzone przez informatyka, profilaktyka zdrowotna: wycieczki rowerowe 

m.in. do Nowęcina, na Jezioro Sarbsko 

, ognisko z pieczeniem kiełbasek, imprezy karaoke, dyskoteki ,  

 całodniowa WYCIECZKA do Gdańska- zwiedzanie z przewodnikiem 

 


