
 

 

 

 
 

HIT LATA - 2021!!! 

Łeba – to jedna z najbardziej znanych nadmorskich miejscowości wypoczynkowych, 

nazwana „Letnią Stolicą Polski”. Ze względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne 

Łeba zaliczana jest do obszarów specjalnie chronionych a dzięki panującemu tu 

mikroklimatowi szczególnie wskazana do leczenia chorób górnych dróg oddechowych. 

Z myślą o tegorocznych kolonistach, którzy będą wypocząć nad Morzem Bałtyckim 

przygotowaliśmy ofertę w Ośrodku Wczasowym "Fregata" w Łebie. 

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, wypoczynek w pięknych okolicach 

interesujących ze względu na naturalne atrakcje w postaci parków, rezerwatów przyrody, 

jezior i przede wszystkim morza. 
 

Zakwaterowanie:  Ośrodek Wczasowy "Fregata" położony jest w otoczeniu 

Słowińskiego Parku Narodowego, Jezior- Serbsko oraz Łebsko. Odległość od morza - 300 m. 

Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym. Koloniści mogą korzystać z sali telewizyjnej, dyskotekowej oraz z kawiarni.   

Do dyspozycji kolonistów są:  sprzęt sportowy, stoły do gry w ping ponga, sala bilardowa.  

Na terenie ośrodka znajdują się boiska sportowe do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę 

nożną, piłkę plażową, plac zabaw oraz kort tenisowy.  
 

Wyżywienie: 3 x dziennie + podwieczorek  

Ubezpieczenie: WARTA S.A. w zakresie NNW 

Transport: Autokar LUX  

(klimatyzacja, video, WC, nagłośnienie)  
 

Program: 
- plażowanie i kąpiele w morzu 

- gry i zabawy terenowe 

- rejs statkiem po Bałtyku 

- wycieczka autokarowa do 

„ Słowińskiego Parku Narodowego” 

-     wycieczka do Trójmiasta  

- konkurs rzeźby z piasku 

-  piesze wycieczki po okolicach 

- konkurs wiedzy o regionie „Omnibus – Łeba 2021”  

- zajęcia świetlicowe i sportowe 

- olimpiada kolonijna  

- ślub i chrzest kolonijny 

- ogniska, dyskoteki, bale przebierańców  
 

termin:  08-16.07.2021r. 

Cena: 1590 zł/os. 
Cena obejmuje: transport, zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę kadry 

pedagogicznej i medycznej, opiekę ratowników na plaży, upominki dla wszystkich 

uczestników kolonii, ubezpieczenie, podatek VAT. 
 

Rezerwacja: Biuro Podróży „Glob” Sokołów Podlaski, ul. Wolności 55 

Tel. 0257877500, tel./fax 0257872060, e-mail: glob@home.pl 

mailto:glob@home.pl

