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POŁOŻENIE 

Łeba to niewielka miejscowość, położona nad Morzem Bałtyckim, pośród sosnowych lasów, 

pomiędzy dwoma jeziorami: Łebsko i Sarbsko, w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Doskonałe 

miejsce na każdą okazję i o każdej porze roku, jedyne na polskim wybrzeżu, leżące w wyjątkowo 

zdrowotnej strefie klimatycznej (według klimatologów). Największym jej atutem jest czyste powietrze  

z dużą ilością jodu oraz piękne otoczenie: 

• morze - z szerokimi plażami i urokliwymi wschodami i zachodami słońca 

• jeziora - Sarbsko (z rezerwatem przyrody) i Łebsko 

• lasy - głównie sosnowe, dzięki którym powietrze pozbawione jest zanieczyszczeń i posiada 

dużą ilość naturalnych olejków eterycznych 

• specyficzny mikroklimat - pomaga w leczeniu schorzeń układu oddechowego i wzmacnia 

odporność 

• unikalne w światowej skali wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym - wpisane na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

HOTEL 

 Kompleks Lech Resort & Spa położony jest na prawie 4-hektarowym, zielonym, ogrodzonym 

terenie, tylko 350 metrów od pięknej, piaszczystej plaży. Teren naszego obiektu pokryty jest unikatową 

roślinnością. Ośrodek znajduje się w sanatoryjno-wczasowej części miasta, z dala od ruchu ulicznego 

i zgiełku nadmorskiego kurortu. Posiadamy trzy budynki hotelowe o nazwach wiatrów morskich: 

„Monsun”, „Zefir” i „Pasat” oraz dwa rodzaje domków campingowych: Mikołajki i Brdy. Prowadzimy 

działalność leczniczą na podstawie wpisu w rejestrach Wojewody i w Urzędzie Marszałkowskim  

w Gdańsku. Posiadamy bazę leczniczą wyposażoną w nowoczesny sprzęt, a zabiegi wykonywane są 

przez wykwalifikowany personel. 

LECH Resort & Spa w Łebie to idealne miejsce, wspierające regenerację zdrowia, poprawę kondycji 

fizycznej i psychicznej.  

Do Państwa dyspozycji oddajemy: pokoje 1-, 2- i 3-osobowe w budynku Monsun, Zefir lub Pasat. 

Wszystkie nasze pokoje są wyposażone w: telewizor, chłodziarkę, czajnik elektryczny, zestaw plażowy 

(leżak, parawan, koc), sejf pokojowy (dodatkowo płatny) oraz łazienki z prysznicami, suszarką do 

włosów i ręcznikami (po 1 sztuce na osobę). 

Budynek główny MONSUN – dwupiętrowy. Na parterze znajduje się sala restauracyjna i recepcja.  

Budynek oddalony od MediSPA o około 50 metrów. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek ZEFIR - dwupiętrowy, balkony na I i II kondygnacji. Na parterze znajduje się MediSPA. Budynek 

oddalony od sali restauracyjnej o około 50 metrów. 

 

Budynek PASAT - jednopiętrowy, wszystkie pokoje z balkonami (pokoje 2 i 3 os.). Budynek oddalony 

od sali restauracyjnej o około 150 metrów, a od MediSPA o 100 metrów. 

 

Domki letniskowe „Mikołajki” – dostępne w wersji jednorodzinnej i dla dwóch rodzin. Są to domki 

drewniane, letniskowe, ocieplone.  

UKŁAD DOMKU: wejście wspólne przez wspólny korytarzyk dla dwóch rodzin. Po lewej stronie wejście 

do opcji trzyosobowej, po prawej stronie do opcji dwuosobowej.  

Po lewej stronie domku - opcja dla 3 - 4 osób - dwupokojowa. W pierwszym pokoju przechodnim: 

wersalka, zestaw wypoczynkowy, telewizor, czajnik bezprzewodowy, lodówka, zestaw plażowy (koc 

plażowy, parawan, leżak), sejf (płatny), w drugim pokoju: dwa tapczany jednoosobowe, szafa. W 

łazience: WC, prysznic, umywalka, jeden ręcznik na osobę. Łączny wymiar strony lewej: 24 m2. 

Po prawej stronie wejścia wspólnego, opcja dla 2 osób: łoże małżeńskie, zestaw wypoczynkowy, 

telewizor, czajnik bezprzewodowy, lodówka, zestaw plażowy (koc plażowy, parawan, leżak), sejf 

(płatny). W łazience: WC, prysznic, umywalka, jeden ręcznik na osobę. Łączny wymiar strony prawej 

wynosi 18 m2.  

W domku, woda ciepła i zimna całą dobę.  

 

Domki „Brda” z tarasem 4-6 osobowe (standardowe i w podwyższonym standardzie) – drewniane, 

letniskowe, ocieplane.  

UKŁAD DOMKU: PARTER: pokój dzienny – zestaw wypoczynkowy (fotele, wersalka), ława, szafa, 

telewizor, sejf (płatny), zestaw plażowy (koc plażowy, parawan, leżak), meble ogrodowe, grill. ANEKS 

KUCHENNY: kuchenka indukcyjna, zmywarka, lodówka, podstawowa zastawa stołowa dla sześciu 

osób, czajnik elektryczny. ŁAZIENKA: WC, umywalka, prysznic. W każdym domku 80 litrowy bojler 

elektryczny.  

PIĘTRO: dwie sypialnie dwuosobowe. Wymiar domku 48 m2. 

 

Gastronomia hotelowa: śniadania, obiadokolacje i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady 

serwowane przez kelnerów do stolika (w maju i od połowy września wszystkie posiłki są serwowane). 

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.  

 

Rozrywka: bogata oferta zajęć na terenie ośrodka 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 bogaty program 

rozrywkowo-animacyjny: muzyka na żywo, występy, wycieczki piesze i autokarowe (płatne 

dodatkowo), gry i zabawy. 

 



Sport i fitness: Goście mogą wypożyczyć odpłatnie rowery, kajaki, łódkę, deskę windsurfingową, 

wędki. Bogata infrastruktura sportowa obejmuje m.in. boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, 

kometki, piłki nożnej, siłownię zewnętrzną oraz rozległy teren zielony. Pobliskie lasy zachęcają do 

aktywnego spędzania czasu wolnego.  

 

Atrakcje na terenie Ośrodka: 

• basen odkryty z podgrzewaną wodą, brodzikiem dla dzieci i przeciwprądem, zaprojektowany 

w morskiej kolorystyce, o wymiarach 19.5 m x 7 m, czynny od maja do połowy września. Przy 

basenie leżanki do opalania (bezpłatnie) 

• część rekreacyjna obejmująca m.in. boiska: do piłki koszykowej, siatkówki plażowej, kometki, 

piłki nożnej; siłownię zewnętrzną, tenis stołowy 

• Centrum MediSPA – oferująca zabiegi profilaktyczno-lecznicze, z gabinetami: masażu, 

magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, krioterapii i hydroterapii 

• Centrum Odnowy Biologicznej – sauna fińska i ogrodowa, jacuzzi, solarium, studio cardio, Body 

Space, bieżnia, rowerki, orbitreki. W ofercie bogaty wybór zabiegów na twarz i ciało oraz 

zabiegów odchudzających 

• sala konsumpcyjna 

• artystyczna kawiarenka przy basenie serwująca desery, kawy, drinki oraz możliwość gry  

w bilarda 

• piłkarzyki, grill 

• wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego.  

 

Informacje dodatkowe: 

1. Doba hotelowa od godz. 17:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. 

2. Dopłata do 3 posiłków – 15 zł/doba/osoba dorosła i dziecko powyżej 10 lat;  

11 zł/doba/dziecko do lat 10. 

3. Napoje gazowane do obiadokolacji – płatne dodatkowo. 

4. Dzieci do lat 3 – w pokoju z dwiema pełnopłatnymi osobami bez zapewnienia oddzielnego 

miejsca do spania i wyżywienia: pobierana jest opłata stała za media w wysokości 119 zł – przy 

pobycie 7-dniowym. 

5. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego z pościelą – 22 zł/doba. 

6. Dodatkowo płatne miejsce postojowe – 10 zł/doba. 

7. Opłata za psa/kota – 25 zł/doba. Zwierzęta domowe akceptowane są wyłącznie w domkach 

lub na parterze w budynku Zefir. Konieczność posiadania przez posiadacza zwierzęcia 

dokumentów szczepienia psa 

8. Sejf pokojowy płatny 5 zł/doba – do 10 dni, powyżej 10 dni – 50 zł/pobyt. 

9. Recepcja pobiera na rzecz Urzędu Miasta opłatę miejscową (tzw. klimatyczną) – płatność 

możliwa wyłącznie gotówką, w recepcji przy przyjeździe. 

 

 
Zastrzegamy sobie prawo możliwości zmiany terminów turnusów oraz cen przy drastycznych podwyżkach. 

 
Zapraszamy serdecznie 
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CENNIK WYŻYWIENIA 
sezon wysoki 

dania w formie bufetu szwedzkiego (z wyjątkiem obiadu) 

 

Dopłata do trzech posiłków (przy wykupionych śniadaniach i obiadokolacjach): 

➢ osoba dorosła – 15 zł/dzień 

➢ dziecko do lat 10 – 11 zł/dzień 

 

 osoby dorosłe 
dzieci do lat 10 

z ½ wyżywienia 

Pakiety 

pakiet pełnego wyżywienia 

- FB- 

(śniadanie, obiad, kolacja) 
85 zł 63 zł 

wyżywienie – HB – 

(śniadanie, obiadokolacja) 
70 zł 52,50 zł 

Posiłki 

śniadanie (szwedzki bufet) 30 zł 22,50 zł 

obiad z deserem (serwowany) 31 zł 23 zł 

obiadokolacja (szwedzki bufet) 45 zł 34 zł 

kolacja (szwedzki bufet) 30 zł 22,50 zł 

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 8% 

 

• dopłata do diet 10-15 zł/doba 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

CENNIK WYŻYWIENIA 
poza sezonem wysokim 

dania wyłącznie serwowane 

 

Dopłata do trzech posiłków (przy wykupionych śniadaniach i obiadokolacjach): 

➢ osoba dorosła – 15 zł/dzień 

➢ dziecko do lat 10 – 11 zł/dzień 

 

 osoby dorosłe 
dzieci do lat 10 

z ½ wyżywienia 

Pakiety 

pakiet pełnego wyżywienia 

- FB- 

(śniadanie, obiad, kolacja) 
65 zł 49 zł 

wyżywienie – HB – 

(śniadanie, obiadokolacja) 
50 zł 37,50 zł 

Posiłki 

śniadanie (serwowane) 20 zł 15 zł 

obiad z deserem (serwowany) 25 zł 19 zł 

obiadokolacja (serwowana) 30 zł 22,5 zł 

kolacja (serwowana) 20 zł 15 zł 

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 8% 

 

• dopłata do diet 10-15 zł/doba 

 


