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LECH RESORT SPA 
 
Łeba – niewielka miejscowość, położona nad Morzem Bałtyckim, pośród lasów sosnowych, pomiędzy dwoma 
jeziorami: Łebskim i Sarbskim, w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego.  
 
ZAKWATEROWANIE : do wyboru  
 

Hotel:  
Nowocześnie urządzony w standardzie 3*, zajmuje rozległy, bo prawie 4 hektarowy teren. 
Posiadamy trzy budynki o nazwach wiatrów morskich: „Monsun” (budynek główny), „Zefir” 
(oddalony o około 50 metrów od budynku głównego), „Pasat” (oddalony o około 150 

metrów od budynku głównego) oraz domki campingowe typu „Brda” i „Mikołajki”. Domki campingowe typu 
Mikołajki usytuowane są w pobliżu budynku  Monsun, natomiast domki campingowe Brdy usytuowane są 
niedaleko budynku Pasat.   

 
WYPOSAŻENIE RESORTU:  
- w centrum obiektu znajduje się basen odkryty z podgrzewaną wodą, brodzikiem dla dzieci i przeciwprądem  
o wymiarach  19,5 m x 7 m., czynny od miesiąca maja do września. Przy basenie dla gości nieodpłatnie leżaki 
do opalania i parasole 
- MediSPA, które oferuje zabiegi lecznicze, kosmetyczne, upiększające, odchudzające oraz Centrum Odnowy 
Biologicznej, gdzie znajdują się: sauna fińska, jacuzzi, solarium, Body Space, bieżnia, rowerki, orbitreki. Nasza 
oferta zawiera bogaty wybór zabiegów leczniczych, kosmetycznych na twarz i ciało oraz zabiegów 
odchudzających, a gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt do wykonywania zabiegów 
- restauracja serwująca dania kuchni polskiej, kaszubskiej oraz kuchni z innych stron świata 
- artystyczna kawiarenka przy basenie z przekąskami, deserami, kawami, drinkami i bilardem oraz kącikiem 
zabaw dla dzieci 
- Internet WI-FI – bezpłatnie w wydzielonych miejscach (budynek główny Monsun oraz w kawiarnia przy 
basenie) 
- bogata infrastruktura sportowa: boiska do piłki koszykowej, siatkówki plażowej, kometki, piłki nożnej, 
siłownia zewnętrzna 
- zewnętrzny stół do tenisa stołowego 
- możliwość nieodpłatnego wypożyczenia grilla 
- wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz wodnego. Odpłatnie: kajaki, łódki, rowery, wędki, deska 
windsurfingowa, kije do Nordic Walking. 
Cały obiekt jest monitorowany. 
ZAKWATEROWANIE: 
Wszystkie pokoje wyposażone są w:  
wygodne łóżka pojedyncze lub podwójne, telewizję naziemną, chłodziarkę, sejf pokojowy 
(płatny), zestaw plażowy (leżak, koc plażowy, parawan), łazienkę z prysznicem i suszarką 
do włosów, jeden ręcznik dla każdej osoby. 
Budynek „Monsun” – przyjemnie urządzone pokoje z telefonem. Pokoje na stronę 
wschodnią i zachodnią. W budynku znajduje się sala restauracyjna i klubowa Art Cafe 
(poza sezonem letnim). Budynek oddalony od MediSPA o około 50 metrów. Pokoje nie posiadają balkonów.  
Wymiar pokoi z przedpokojem - 2 osobowych: 14 -15 m2 .; wymiar pokoi 3 osobowych: 16,20 -18,80 m2. 
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Pokoje de LUX – o wymiarach 30 m2 i 26 m2, z pokojem dzienno-sypialnianym oraz oddzielną sypialnią, 
telefonem, TV sat, sejfem, barkiem – codziennie uzupełnianym w napoje zimne, aneksem kuchennym 
(lodówka, kuchenka mikrofalowa), łazienką (suszarka do włosów, ręczniki, szlafroki), na życzenie (w miarę 
możliwości) przedłużona doba hotelowa. Upominek w pokoju na przywitanie. 
 Budynek „Zefir” - pokoje 2 i 3 osobowe, na stronę wschodnią i zachodnią. Balkony na I i II 
piętrze. W budynku znajduje się Centrum MediSpa. Budynek oddalony od sali 
restauracyjnej o około 50 metrów. Wymiar pokoi z przedpokojem 2-3 osobowych: 16 m2. 
Budynek „Pasat” - pokoje 2 i 3 osobowe na stronę wschodnią i zachodnią. Balkony na 
parterze i na I piętrze. Budynek oddalony od sali restauracyjnej o około 150 metrów, od 
Centrum MediSpa 50 metrów. Wymiar pokoi z przedpokojem 2-3 osobowych: 15,40 m2. 
Domki campingowe typu „Brda” z tarasem – odnowione, drewniane, letniskowe, ocieplane, 4 - 6 osobowe. 
UKŁAD DOMKU: PARTER: pokój dzienny – zestaw wypoczynkowy (fotele, wersalka), ława, szafa, TV - 
naziemna, radio, sejf (płatny), zestaw plażowy (koc plażowy, parawan, leżak), meble ogrodowe, grill. ANEKS 
KUCHENNY: kuchenka dwupłytowa elektryczna, lodówka, podstawowa zastawa stołowa dla sześciu osób, 
czajnik elektryczny. ŁAZIENKA: WC, umywalka, prysznic, ręczniki. W każdym domku 80 litrowy bojler 
elektryczny. PIĘTRO: dwie sypialnie 2 osobowe. Wymiar domku 48 m2. 
Domki letniskowe – jedno- i dwurodzinne typu „Mikołajki” – drewniane, letniskowe, nieocieplane.   
UKŁAD DOMKU: wejście przez wspólny korytarzyk dla dwóch rodzin, skąd na lewo wchodzi się do opcji trzy 
osobowej, na prawo do opcji dwu osobowej. Po lewej stronie domku - opcja dla 3 - 4 osób (dwupokojowa):  
w pierwszym pokoju przechodnim: wersalka, zestaw wypoczynkowy, TV, lodówka, zestaw plażowy (koc 
plażowy, parawan, leżak), sejf pokojowy (płatny), czajnik bezprzewodowy ze szklankami  
i łyżeczkami, w drugim pokoju: dwa łóżka jedno-osobowe, szafa, wejście do łazienki: WC, prysznic, umywalka, 
jeden ręcznik na osobę. Łączny wymiar strony lewej wynosi 24 m2. 
Po prawej stronie wejścia wspólnego, opcja dla 2 osób: dwa łóżka jedno-osobowe, TV, lodówka, zestaw 
plażowy (koc plażowy, parawan, leżak), sejf, czajnik bezprzewodowy ze szklankami i łyżeczkami, łazienka 
(WC, prysznic, umywalka, jeden ręcznik na osobę). Łączny wymiar strony prawej wynosi 18 m2. W domku, 
woda ciepła i zimna całą dobę.  
 

WYŻYWIENIE:  
Śniadania, kolacje i obiadokolacje w formie bogatego bufetu szwedzkiego – od połowy 
maja do połowy września, obiady podawane do stołu. W pozostałym okresie dania 
serwowane przez kelnerów. Dla dzieci w okresie wakacji oddzielny bufet śniadaniowo-
kolacyjny. 

Serwujemy specjały kuchni regionalnej, staropolskiej i niektórych kuchni międzynarodowych. Do 
przygotowywania potraw używamy w większości produktów pochodzących z lokalnych upraw 
ekologicznych. Nie kupujemy żywności o przedłużonym okresie przydatności do spożycia. Wszystkie 
potrawy, przygotowujemy na bieżąco, ze świeżych produktów i we własnym zakresie.  
 
SPORT I FITNES: 
Goście mogą skorzystać z prowadzonego programu aktywności ruchowej lub wypożyczyć odpłatnie sprzęt 
wodno-sportowy: rowery, kajaki, łódkę, deskę windsurfingową, wędki.  
Bogata infrastruktura sportowa, boiska do: siatkówki plażowej, koszykówki, kometki, piłki nożnej oraz 
rozległy teren zielony z siłownią zewnętrzną, a w niedalekiej odległości lasy – zachęcają do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 



BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl                                                                                                                                               
biuro@hutplus.com.pl 
 

 

Dodatkowo za niewielką opłatą dostęp do mini siłowni: bieżni, orbitreków, rowerków, ławeczki do ćwiczeń 
brzucha, Body Space. Dla lubiących gry, bilard w kawiarence (za opłatą). 
W sezonie letnim prowadzony jest program animacyjny obejmujący również zajęcia rekreacyjne, m.in.: 
aerobik, aquaaerobic, Nordic Walking. 
Na plaży można skorzystać z szerokiej oferty uprawiania sportów wodnych.  
 

LECZENIE I WELNESS: 
Zachęcamy do wykorzystania wolnego czasu i poprawy stanu zdrowia lub stworzenia sobie 
oazy relaksu. Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o zainwestowaniu w siebie przed 
przyjazdem i wykupicie wartościowe pakiety zabiegowe, wówczas zaoszczędzicie opłatę 
za konsultację medyczną oraz 10% wartości zabiegów. Warunkiem skorzystania  

z promocji jest zamówienie pakietów przed przyjazdem.  
Z pewnością bogata oferta zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaży, zabiegów odchudzających, 
solarium, sauna, jacuzzi, mini fitness – odnowi nie tylko ciało, ale i duszę. Nowością są zabiegi bazujące na 
naturalnych produktach oraz kosmetykach pochodzących z najczystszych ekologicznie stron świata.  
ROZRYWKA: 
Bogata oferta zajęć na terenie hotelu obejmująca animacje, rozgrywki sportowe, konkursy i opiekę dla 
najmłodszych jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tych wczasowiczów, którzy po okresie wytężonej pracy 
chcieliby w pełni zrelaksować ciało i umysł, korzystając ze wsparcia w aranżowaniu czasu dzieciom. W sezonie 
wysokim w ciągu dnia i wieczorem oferujemy program rozrywkowo-animacyjny: muzyka na żywo, występy, 
wycieczki piesze i autokarowe (płatne dodatkowo), rowerowe, gry i zabawy. 
Możliwość wędkowania - przy obiekcie. Dodatkowe zezwolenie należy wykupić w Kapitanacie Portu. 
 
STREFA DLA DZIECI 
- pokój zabaw: ze stoliczkami, zabawkami, grami 
- plac zabaw: z huśtawkami, drabinkami, piaskownicą i innymi zabawkami dla dzieci 
- namiot zabaw z bezpiecznymi klockami umieszczony jest w niedalekiej odległości od 
basenu tak, aby rodzice opalając się przy basenie, czy spożywając pyszny deser z kawką 
w kawiarence, mogli spoglądać na swoje pociechy 
 - zajęcia animacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę organizowane są w sezonie letnim 
- w restauracji kącik dziecinny i wysokie krzesełka 
- udogodnienia dla dzieci: podgrzewacz do butelek, zabezpieczenia kontaktów i rogów, wanienki, przewijak, 
podnóżek do łazienki, maty antypoślizgowej do kabiny, elektroniczna niania. Podstawą wyposażenia pokoju, 
jest zgłoszenie wypożyczenia przy dokonywaniu rezerwacji. Za opłatą: opieka niani, dostępna na życzenie – 
20 zł/godz.  
 
INFORAMCJE DODATKOWE: 
-  doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 10 w dniu wyjazdu.   
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie. Pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja, ostatnim śniadanie.  
W przypadku wyboru trzech posiłków dziennie należy uiścić dopłatę 15 zł/dzień osoba dorosła, 11 zł dziecko 
do lat 10 
- w recepcji pobieramy w zastępstwie Urzędu Miasta opłatę miejscową 
- obowiązuje zakaz posiadania i uruchamiania własnych grzejników 
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CENY I TERMINY SEZONÓW : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSZT POBYTU OSOBY W POKOJU - 1 OSOBOWYM 
 Sezon niski 

Do 19.05.2017 
i od 10.09.2017 

Sezon średni 

Od 20.05-23.06.2017 
19.08-09.09.2017 

Sezon wysoki 
 

24.06-18.08.2017 

 Pobyty hotelowe do 7 dni  

Zakwaterowanie ze śniadaniem 140 
 

160 
 

215 
 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 
i obiadokolacją 

170 
 

190 
 

250 
 

Pobyty wczasowe powyżej 7 dni 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 
i obiadokolacją 

170 
 

190 
 

240 
 

KOSZT POBYTU OSOBY W POKOJU - 2 OSOBOWYM 
 Sezon niski 

Do 19.05.2017 
i od 10.09.2017 

Sezon średni 

Od 20.05-23.06.2017 
19.08-09.09.2017 

Sezon wysoki 
 

24.06-18.08.2017 

Pobyty hotelowe do 7 dni  

Zakwaterowanie ze śniadaniem 130 
 

145 
 

              165 
 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 
i obiadokolacją 

155 
 

175 
 

205 
 

Pobyty wczasowe powyżej 7 dni 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 
i obiadokolacją 

155 
 

170 
 

185 
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DODATKOWE IFORMACJE O PLATNYCH USŁUGACH 
 

 dzieci do lat 3 – w pokoju z dwiema pełnopłatnymi osobami bez zapewnienia miejsca do spania i wyżywienia, 

opłata stała za media: 112 zł do 7 dni, 224 zł – powyżej 7 dni 

 dzieci od 4-10 lat – zniżka 20% na wyżywienie  

 miejsce postojowe płatne – 6 zł/doba  

 sejf pokojowy płatny – 5 zł/doba do 10 dni; powyżej 10 dni – 50 zł, sejf recepcyjny – bezpłatny (małe rzeczy) 

 opłata za psa, kota – 20 zł/doba. Zwierzęta domowe akceptowane są w domkach i w pokojach na parterze w 

budynku Zefir. Właściciel powinien posiadać świadectwo szczepienia psa i kaganiec oraz własne posłanie 

 wypożyczenie łóżeczka dziecięcego bez pościeli 15 zł/doba, z pościelą 20 zł/doba 

 wypożyczenie grzejnika – doba 42,00 zł/sztuka, do 12 godzin  - 23 zł 

 wyżywienie: 

śniadanie – 30 zł 

obiad – 31 zł 

obiadokolacja – 45 zł 

kolacja – 30 zł  

pakiet śniadanie i obiadokolacja (HP) –  70 zł 
pakiet śniadanie, obiad, kolacja (FB) – 85 zł 

dopłata do trzech posiłków – 15 zł/doba 

napoje gazowane do obiadokolacji – płatne dodatkowo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSZT POBYTU OSOBY W POKOJU – 3-4 OSOBOWYM 
 Sezon niski 

Do 19.05.2017 
i od 10.09.2017 

Sezon średni 

Od 20.05-23.06.2017 
19.08-09.09.2017 

Sezon wysoki 
 

24.06-18.08.2017 

Pobyty hotelowe do 7 dni  

Zakwaterowanie ze śniadaniem 125 
 

140 
 

160 
 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 
i obiadokolacją 
(HP) 

150 
 

170 
 

200 
 

Pobyty wczasowe powyżej 7 dni 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 
i obiadokolacją 
(HP) 

150 
 

165 
 

180 
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CENY POBZTU W DOMKAW 
 

Domki campingowe typu Brda - 4-6 osobowe  
 Sezon niski 

Do 19.05.2017 
i od 10.09.2017 

Sezon średni 

Od 20.05-23.06.2017 
19.08-09.09.2017 

Sezon wysoki 
 

24.06-18.08.2017 

 zakwaterowanie do 3 noclegów  

Cena za wynajęcie domku  
dla 4 - 5 osób 

278 330 410 

Cena za wynajęcie domku  
dla 6 osób 

330 384 491 

Siódma osoba bez 
oddzielnego miejsca do 
spania 

gratis gratis 65 

zakwaterowanie powyżej 3 noclegów 

Cena za wynajęcie domku dla 
4 - 5 osób 

270 325 390 

Cena za wynajęcie domku dla 
6 osób 

325 380 465 

Siódma osoba bez 
oddzielnego miejsca do  
spania 

gratis gratis 60 

Domki campingowe typu Brda o podwyższonym standardzie - 4-6 osobowe  
 Sezon niski 

Do 19.05.2017 
i od 10.09.2017 

Sezon średni 

Od 20.05-23.06.2017 
19.08-09.09.2017 

Sezon wysoki 
 

24.06-18.08.2017 

 zakwaterowanie do 3 noclegów  

Cena za wynajęcie domku  
dla 4 - 5 osób 

300 360 455 

Cena za wynajęcie domku dla 
6 osób 

360 415 530 

Siódma osoba bez 
oddzielnego miejsca do 
spania 

gratis gratis 65 

zakwaterowanie powyżej 3 noclegów 

Cena za wynajęcie domku dla 
4 - 5 osób 

290 355 435 

Cena za wynajęcie domku dla 
6 osób 

355 410 510 

Siódma osoba bez 
oddzielnego miejsca do  
spania 

gratis gratis 60 
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W cenie pobytu bezpłatnie:  

 korzystanie z infrastruktury sportowej: basenu odkrytego z podgrzewaną wodą, infrastruktury sportowej 
 Internet bezprzewodowy w wyznaczonych miejscach 
 miła niespodzianka w pokoju 
 dla najmłodszych: mini klub, Pokój zabaw, animacje w okresie sezonu wysokiego 
 imprezy kulturalne oraz wycieczki fakultatywne – poza płatnymi dodatkowo  

 

Dodatkowe informacje: 

 przy wykupieniu pobytu z wyżywieniem: w okresie do 20.05 i od 10.09 posiłki serwowane,  
w pozostałym okresie szwedzki bufet na śniadania, obiadokolacje i kolacje, obiady serwowane 

 napoje gazowane do obiadokolacji – płatne dodatkowo 
 dostawka z HB: osoba dorosła i dziecko – 80 % ceny/doba 
 dzieci do lat 3 – w pokoju z dwiema pełnopłatnymi osobami bez zapewnienia oddzielnego miejsca do spania i 

wyżywienia, opłata stała za media: 112 zł przy pobycie do 7 dni, 224 zł – powyżej 7 dni 
 dzieci od 4-10 lat – zniżka 20% 
 miejsce postojowe płatne – 6 zł/doba  
 sejf pokojowy płatny - 5 zł/doba do 10 dni; powyżej 10 dni – 50 zł, sejf recepcyjny – bezpłatny  
 opłata za psa, kota – 20 zł/doba.  

Zwierzęta domowe akceptowane są w domkach i w pokojach na parterze w budynku Zefir. Właściciel powinien posiadać 
świadectwo szczepienia psa i kaganiec oraz własne posłanie 

 wypożyczenie łóżeczka dziecięcego bez pościeli 15 zł/doba, z pościelą 20 zł/doba 
 wypożyczenie grzejnika – doba 42,00 zł/sztuka 

Domki  campingowe typu Mikołajki (dwurodzinne)  
Sezon niski 

Do 19.05.2017 
i od 10.09.2017 

Sezon średni 

Od 20.05-23.06.2017 
19.08-09.09.2017 

Sezon wysoki 
 

24.06-18.08.2017 

 zakwaterowanie do 3 noclegów  

Domek dla 2 osób  
(część prawa) lub           
3 osób (część lewa) 

90 zł/osoba 95 zł/osoba 105 zł/osoba 

Domek dla 4 osób  
(część lewa) 

80 zł/osoba 85 zł/osoba 93 zł/osoba 

zakwaterowanie powyżej 3 noclegów 

Domek dla 2 osób  
(część prawa) lub           
3 osób (część lewa) 

85 zł/osoba 90 zł/osoba 100 zł/osoba 

Domek dla 4 osób  
(część lewa) 

75 zł/osoba 77 zł/osoba 85 zł/osoba 

 Domki campingowe typu Mikołajki (jednorodzinne) 

 Domek dla 4-5 osób     320 zł/domek 340 zł/domek 380 zł/domek 



BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl                                                                                                                                               
biuro@hutplus.com.pl 
 

 
 wyżywienie: 

śniadanie – 30 zł 
obiad – 31 zł 
obiadokolacja – 45 zł 
kolacja – 30 zł  
pakiet śniadanie i obiadokolacja (HB) – 70 zł 
pakiet śniadanie, obiad, kolacja (FB) – 85 zł 
dopłata do trzech posiłków – 15 zł/doba, dzieci do 10 lat – 11 zł/doba 

 


