
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Położony jest przy nadmorskiej promenadzie, w lesie sosnowym, w odległości ok. 300 m  
od plaży oraz ok. 500 m od centrum miejscowości. Dysponuje pokojami 2-, 3-osobowymi, 
dwupokojowymi apartamentami oraz nowo wybudowanymi domkami z aneksem 
kuchennym i tarasem. Każdy pokój posiada balkon i wyposażony jest w telewizor, czajnik  
i zestaw plażowy. Do dyspozycji gości oddaje się: dużą, klimatyzowaną jadalnię, kawiarnię, 
salę konferencyjno-szkoleniową z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, świetlicę 
zewnętrzną — namiot (możliwość organizacji gier, zabaw i wieczorków tanecznych itp.), 
kompleks sportowo-rekreacyjny, słoneczny osłonięty taras z leżakami, dwa kręgi ogniskowe 
oraz atestowany plac zabaw. 

Łeba 

 

ŁEBA należy do najpopularniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu, która tętni życiem 
również poza sezonem wakacyjnym. Swą renomę zawdzięcza wspaniałym walorom 
naturalnym, klimatycznym i bogatej infrastrukturze turystycznej. Okolice Łeby słyną  
z unikalnych na skalę europejską wydm ruchomych, szerokich plaż z wyjątkowo jasnym, 
miękkim i czystym piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu, 
działającym leczniczo na układ oddechowy. Jest to idealne miejsce zarówno do uprawiania 
aktywnego wypoczynku, jak nordic walking czy jazda na rowerze, jak i do spokojnych 
spacerów wzdłuż brzegu morza. 
  

 

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA w Łebie 

 (ośrodek jest naszą własnością) 

 

 

UTW Kęskowo 



 

USŁUGA OBEJMUJE: 

✓ zakwaterowanie w OW Diuna w Łebie, 

✓ wyżywienie 3× dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu 

szwedzkiego), suchy prowiant na drogę powrotną, 

✓ opiekę rezydenta biura oraz pilota, 

✓ ubezpieczenie NNW, 

✓ realizację programu pobytu. 

PROGRAM POBYTU ZAWIERA: 

▪ wycieczkę autokarową z 

przewodnikiem do Słowińskiego Parku 

Narodowego, 

▪ rejs statkiem po morzu, 

▪ ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

▪ bankiet przy muzyce. 

 

PAKIET AKTYWNY SENIOR: 

❖ gimnastyka poranna, 

❖ aktywne spacery po okolicy, 

❖ nordic walking, 

❖ codzienne zajęcia animacyjne, 

❖ tańce przy muzyce, 

❖ wieczór karaoke, 

❖ gry karciane i planszowe, 

❖ zajęcia integracyjne. 

 

TERMIN:  21.09 – 26.09.2022, cena 855,00  

pokoje na budynku nr 5 

  Kontakt w sprawie oferty: 

Tomasz Dziubas   tomek@lubatur.com.pl   605 336 968 

 


