
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY „LECH RESORT SPA” - Położony na 4 hektarach 
ogrodzonej i strzeżonej powierzchni rekreacyjnej wśród zieleni leśno-parkowej, tylko 300 metrów 
od pięknej piaszczystej plaży. DO DYSPOZYCJI WYPOCZYWAJĄCYCH: budynki hotelowe MONSUN – 
jednopiętrowy  z salą konsumpcyjną; ZEFIR – dwupiętrowy, pokoje z balkonami na I i II kondygnacji; 
PASAT – pokoje z balkonami; elegancka jadalnia, kawiarnia ART CAFE z bilardem, biblioteka, sala 
kominkowa, duży teren rekreacyjno-sportowy z boiskami do siatkówki plażowej, koszykówki, kometki 
i piłki nożnej, zewnętrzny stół do gry w tenisa stołowego, zewnętrzna siłownia, BASEN KĄPIELOWY 
Z PODGRZEWANĄ WODĄ i brodzikiem dla dzieci oraz słonecznym tarasem z leżakami, dostęp 
do Internetu Wi-Fi w wyznaczonych miejscach, MEDI SPA z gabinetami masażu, magnetoterapii, 
elektroterapii, laseroterapii i innymi, Centrum Odnowy Biologicznej z sauną, jacuzzi, solarium  
i gabinetami kosmetycznymi, wypożyczalnia rowerów i kajaków. 

Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/, 
funkcjonalnie urządzone i wyposażone. W każdym pokoju: łóżka hotelowe pojedyncze lub podwójne, 
TVSAT, radio, chłodziarka, sprzęt plażowy (koc, leżak i parawan), sejf (dodatkowa opłata 10 zł/dzień).
Wyżywienie: 3x dziennie - śniadanie, obiad, kolacja lub 2x dziennie - śniadanie, obiadokolacja. 
Pierwsze świadczenie kolacja, ostatnie świadczenie śniadanie + pakiet na drogę.

ŁEBA - WYPOCZYNEK NAD MORZEM

Program:
1 DZIEŃ - Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie. Kolacja. 
2-7 DZIEŃ - Pobyt i realizacja świadczeń. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: 1x WIECZOREK 
TANECZNY, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia integracyjne na sali: gry planszowe, 
rozgrywki w szachy, spacery z kijami Nordic Walking, kąpiele w basenie przy sprzyjającej 
aurze, spacery brzegiem morza - NATURALNE INHALACJE.
8 DZIEŃ - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Odbiór suchego prowiantu. Wykwaterowanie.

ŁEBA - popularne kąpielisko nazywane „Letnią Stolicą Polski”, położone na skraju Słowińskiego Parku Narodowego, między jeziorami Łebsko i Sarbsko. ATRAKCJE: „ruchome wydmy – piaskowe góry” przepiękny park krajobrazowy z wysokimi wydmami sięgającymi nawet 42 m, liczne restauracje, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, smażalnie ryb, wesołe miasteczko, PARK DINOZAURÓW, LABIRYNT PARK, ADVENTURE GOLF PARK, POWER PARK z parkiem linowym i torem gokartowym, Park Linowy TARZAN, stadniny koni z możliwością nauki jazdy konnej, wakacyjne jarmarki, rejsy statkiem, kutry na połów ryb, port jachtowy i rybacki, bogata infrastruktura na plaży: punkty gastronomii, pijalnie, zjeżdżalnie, dmuchańce.

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie 7 noclegów
- wyżywienie 2x lub 3x dziennie
- program
- ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
- obowiązkowa składka na TFG i TFP

UWAGI:
- Doba hotelowa od godz. 17.00. do 10.00.
- Pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem plus prowiant na drogę.
- W trakcie pobytu: codziennie program animacyjny, nieograniczony dostęp do basenu 
   i siłowni zewnętrznej, wieczorki taneczne, ognisko z kiełbaskami, dostęp do Internetu.
- Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Prosimy zabrać ręczniki, klapki i zapas leków.
- Ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX, dodatkowa opłata w zależności 
  od miejsca wyjazdu.

UWAGA: możliwość innych terminów


