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Niedziela 

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, godz. 6.45 wyjazd z Katowic (po 

zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd na trasie Częstochowa, Łódź, Toruń, Kościerzyna do Łeby, na 

miejsce zakwaterowania „Dom Wczasowy Aga”, obiadokolacja, nocleg.  

Poniedziałek 

Spacer po Księstwie Łebskim, czyli „co nieco o Łebie” (Muzeum Bursztynu – największe 

w Polsce, Skwer Rybaka, Muzeum Motyli, Ławeczka „Psiary”, zabytkowy Hotel Neptun, Łabędzi 

Staw, Park Nadmorski, Dzwon Nawigacyjny). Po obiadokolacji, zapoznawczy wieczorek taneczny. 

Wtorek 

Lębork, czyli „krzyżacki relikt” – baszta nr 24, mury zamku lęborskiego, gotyckie sanktuarium 

św. Jakuba, muzeum miejskie – wystawa archeologiczna, numizmatyczna i historyczna, dla 

smakoszy piekarnie i cukiernie na starówce oferujące ciasta, bułki, a zwłaszcza znane chleby 

lęborskie. Spacer do Parku Chrobrego – schodami na wieżę ciśnień. 

Środa  

Słowiński Park Narodowy cz. I: Smołdzino (muzeum SPN), przejście na trasie: Czołpino – 

Wydma Czołpińska – Latarnia Morska Czołpino. Przejazd do Muzeum Wsi Słowiańskiej 

w Klukach nad Jeziorem Łebskim. 

Czwartek  

Sasino (pałac z XIX w.) – Osetnik – przejście do latarni Stilo (muzeum latarnictwa) - Słajszewo  

(tu dobrze zjesz !) – Choczewo (pałac XIX w.), Żarnowiec: siedem wieków tradycji – „od Cystersów 

do Benedyktynów”, Jezioro Żarnowieckie: marzenie o polskiej elektrowni atomowej – Gniewino: 

Oko na Kaszuby (wieża 44 m im. Jana Pawła II) - Wicko.  

Piątek  

Słowiński Park Narodowy cz. II: Rąbki (muzeum SPN), rejs statkiem po Jeziorze Łebskim 

do Wyrzutni Rakiet (obiekt muzealny tajnej broni niemieckiej). Pieszy powrót (ok. 2h) – lasem 

nadmorskim i plażą do Łeby, na trasie ruiny kościoła św. Mikołaja, smażalnia ryb.  

Wieczorem grill integracyjny.  
 

Sobota  

Dzień wolny do własnej dyspozycji – plażowanie, a po obiadokolacji wspólny rejs statkiem po 

Morzu Bałtyckim na zachód słońca (w zależności od pogody). 

Niedziela  

Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną, na trasie zwiedzanie Kościerzyny oraz czas wolny 

na posiłek. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00.  

VERTE 

http://www.chorzow.travel.pl/


 
 

Świadczenia:  

• transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,  

• 7 noclegów w DW „AGA” (pok. 2-3-4 os., z pełnym węzłem sanitarnym)  

• 7- śniadań (bufet) i 7 – obiadokolacji (serwowane na półmiskach),  

• wieczorek taneczny, grill integracyjny,  

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• rezerwacja zwiedzanych obiektów i rejsów, 

• przewodnicy miejscowi po zwiedzanych obiektach, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• opłata klimatyczna, 

• 6 wycieczek fakultatywnych !, 

• ubezpieczenie krajowe w Signal Iduna, suma ubezpieczenia  5000 zł. 
 

 

Koszt wyjazdu nie obejmuje ceny wstępu do 12 zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek 
fakultatywnych, które wynoszą: ~ N - 110 zł, U - 75 zł, 

oraz rejsu po Jeziorze Łebskim i rejsu po Morzu Bałtyckim ~ 50 zł.   
 

Wpisowe w wysokości 300 zł od uczestnika przy zapisie (w przypadku rezygnacji – zwrot zgodnie z OWU 
w Imprezach Turystycznych dostępne w biurze i na stronie internetowej). Pozostała kwota na trzy 

tygodnie przed wyjazdem. Odliczoną kwotę na wstępy, zbiera przewodnik w dniu pierwszym wyjazdu.  
O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie), 
należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych.  

 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

 konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Łeba”  
 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie  
ze względu na organizacje wejść do zwiedzanych obiektów.  

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie dostępne w biurze CCIiT. 
 

 
Dom Wczasowy "AGA", to ośrodek znajdujący się przy spokojnej ulicy w nadmorskim 
kurorcie Księstwa Łeby. Położony blisko centrum miasta (250 m), w odległości ok. 350 m 
od głównego wejścia na plażę, w sąsiedztwie rzeki Łeby (150 m), która łączy jeziora 
Sarbsko i Łebsko, u ujścia do Bałtyku.  
Ośrodek czynny jest cały rok, oferuje własne posiłki, wygodne pokoje 2, 3, 4 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem i radiem. W każdym pokoju dostępna jest TV 
kablowa, Wi Fi, radio, czajnik elektryczny, szklanki, talerzyki, leżak, koc plażowy i parawan. 
Do dyspozycji gości są: 
- świetlica z TV, piaskownica dla dzieci, ogród, meble ogrodowe, kącik grillowy; 
- hala sportowa (po drugiej stronie ulicy),  
- kort tenisowy (200 m), 
- bilard, kręgielnia (200 m), 
- wypożyczalnia rowerów (300 m), 
- stadnina koni (2 km), 
- ….. 

 

ZAPRASZAMY 

 osoby dorosłe dzieci 3-12 lat dzieci do 3 lat 

Koszt wyjazdu 1 225 zł 960 zł 310 zł 

Koszt wyjazdu z rabatem 
(czł. PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT) 1 190 zł 935 zł 300 zł 


