
       Krzysztof Chwil 
                   ul. Kolonijna 2   84-360 Łeba 

                   tel. 502-125-032 NIP 588-124-48-50 

                   www.anialeba.pl  wokania@o2.pl 
 

ATRAKCJE ŁEBY I OKOLIC 
 

• Wydmy ruchome – Słowiński Park Narodowy  http://slowinskipn.pl/pl/ 
Istnieje kilka możliwości zwiedzania Parku Narodowego. Dojechać do samego Parku można 
autokarem(150zł-50os.) w obie strony lub kolejką bajkową turystyczną ( jak niżej ). Od bramy 
parku do samych wydm dzieli turystów 5.5km. Tą odległość można pokonać pieszo, statkiem lub 
melexami. Do ruchomych wydm można także dostać się przez plaże jest to 10km, a wrócić 
można parkiem, unika się przy tym płatności związanych ze wstępem. 
Przewodnik 150zł-250zł w zależności od długości trasy.  
 
Czas zwiedzania -  4 - 9h.  
 
Preferowana pogoda :  
 

Firma "STAMIR" Łeba, ul. Powstańców Warszawy 38, Tel. +48 59 866 19 12 

Bilety na atrakcje turystyczne normalny ulgowy grupowy 

Przejazd kolejką turystyczną Łeba - Rąbka, czas: ok. 25 min. 7 PLN 5 PLN 5 PLN 

Przejazd kolejką turystyczną Rąbka - Łeba, czas: ok. 25 min. 7 PLN 5 PLN 5 PLN 

Przejazd kolejką turystyczną, wycieczka po mieści, czas: ok. 40 min. 8 PLN 6 PLN 6 PLN 

Muzeum "Wyrzutnia Rakiet" wstęp - przewodnik, czas: ok. 30 min. 
 Tel. +48 59 866 19 12 

14 PLN 10 PLN 7 PLN 

Super bilet obejmujący przejazd kolejką Łeba - Rąbka, przejazd Melexem  
Rąbka - Wyrzutnia Rakiet, zwiedzanie Muzeum "Wyrzutnia Rakiet" oraz powrót do 

Łeby 
38 PLN 28 PLN 28 PLN 

Super bilet obejmujący przejazd Melexem, zwiedzanie Muzeum "Wyrzutnia Rakiet 
oraz powrót do Rąbki 

28 PLN 20 PLN 17 PLN 

Rejs statkiem po jeziorze Łebsko - Wyrzutnia Rakiet - Rąbka 10 PLN 8 PLN 8 PLN 

Rejs statkiem po jeziorze Łebsko - Rąbka – Wyrzutnia Rakiet 14 PLN 10 PLN 10 PLN 

Słowiński Park Narodowy 
bilet normalny - 6 zł 
bilet ulgowy - 3 zł 

Filia Muzeum Przyrodniczego w Rąbce 
bilet normalny - 4 zł 
bilet ulgowy - 2 zł 

Wózki elektryczne FENIX do SPN (Słowińskiego Parku Narodowego) 
Kom. +48 692 704 404 
www.wydmy-leba.pl 

przejazd Rąbka - Wydmy 15 zł za os. 
przejazd Wydmy - Rąbka 15 zł za os.  

przejazd Rąbka - Wyrzutnia 12 zł za os. 
przejazd Wyrzutnia - Rąbka 12 zł za os. 

przejazd grupowy (wycieczki szkolne) Rąbka - 
Wyrzutnia - Rąbka 12 zł za os. 

przejazd grupowy (grupy zorganizowane) od 
sty. do czer. i od wrz. do grud. 

Rąbka - Wydmy - Rąbka 15 zł za osobę 

Wypożyczalnia rowerów FENIX w Rąbce - przed bramą SPN 
Kom. +48 692 704 404 
www.wydmy-leba.pl 

1 godzina - 10 zł  
1 dzień (9.00 - 20.00) - 40 zł 

1 tydzień - 200 zł 
pełna płatność za każdą rozpoczętą godzinę 

dla grup(powyżej 10 osób)10% zniżki 

http://www.anialeba.pl/
mailto:wokania@o2.pl
http://slowinskipn.pl/pl/
http://www.wydmy-leba.pl/
http://www.wydmy-leba.pl/


• Latarnia morska Stilo tel. +48 58 676 33 06 
Odległość od Łeby 12 km 
Przejazd autokarem w obie strony – 300zł/50os. 
Czynne: 
V, VI, IX w godz. 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 
VII, VIII w godz. 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:00 
Cennik: 
bilet normalny - 6 zł 
bilet szkolny - 4 zł 
Dzieci do lat 4 - gratis 
 

Czas zwiedzania -  2 - 3h.  
 
Preferowana pogoda :  
 

• Park Jurajski – www.lebapark.pl 
Park Dinozaurów w Łebie to 20ha świat zabawy dla całej rodziny, wspaniałe trasy pełne przygód i 
atrakcji, mnóstwo świetnej rozrywki. W czasie zwiedzania każdy z rodziców będzie miał 
niepowtarzalną możliwość obserwowania pociechy w sytuacjach nowych, nie odkrytych, pełnych 
żywiołowych reakcji. Największe pole do mini golfa w Polsce, Edukacyjna Gra Terenowa Indiana 
Jones, Dinozaurowe rzemiosło, mistrzostwa Parku w płukaniu złota. 
 
Czas zwiedzania - 4 - 6h  
 
Preferowana pogoda :  
 
Czynne: 
23-29.04.         w godz. 9.00-17.00  
30.04.-03.05.   w godz. 9.00-18.00 
4.05.-24.06.     w godz. 9.00-17.00 
25.06.-28.08.   w godz. 9.00-19.00 
29.08.-4.09.     w godz. 9.00-17.00 
5.09.-2.10.       w godz. 9.00-16.00 
Park należy opuścić 1,5h po zamknięciu. 
Cennik: 
Bilet wstępu normalny – 40zł 
Bilet wstępu uglowy – 30zł 
Bilet wstępu grupowy – 19zł (dla grup powyżej 20 dzieci 1/15 gratis) 
Dzieci do lat 4 gratis 
 
 

• Power Park Łeba - www.powerpark.pl 
Power Park Łeba to niezwykły park rozrywki - miejsce szaleństw, spotkań, rywalizacji i zabawy. 
Wszystko mieści się, na obszarze dwóch hektarów różnorodnego terenu, czeka na Państwa wiele 
atrakcji, m.in.: wspaniały tor gokartowy, park linowy, wielki skok wahadłowy, pole do gry w 
paintball, tor off-road, kids park oraz strzelnicę i zaplecze gastronomiczne. 
 

Czas zwiedzania - nawet cały dzień  
 
Preferowana pogoda :  
 
Czynne: w godz. 10.00 - 22.00 
 
 
 
 
 
 

http://www.lebapark.pl/
http://www.powerpark.pl/


• Wystawa motyli - www.muzeummotyli.pl 
Około 6 tysięcy spreparowanych motyli i owadów z całego świata. 
Czynne: 
Maj - Czerwiec: 10:00 - 18:00 
Lipiec - Sierpień: 10:00 - 20:00 
Wrzesień: 10:00 - 18:00 
Cennik: 
normalny - 9 zł 
ulgowy -7 zł 
bilet grupowy - 6 zł (powyżej 10 osób) 
Opiekunowie grupy gratis 
Czas zwiedzania -  2 - 3h.  
 
Preferowana pogoda :   

 

 

• Ruiny kościoła z XIV wieku, kościół z 1682 roku 
ul. Turystyczna 
 
Czas zwiedzania -  0,5h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Kino "Rybak" ul. Morska 1 i Kino 7 D max - ul. Morska 2 

                                         http://www.kino7dmax.pl/pl/leba 
Repertuar dostępny na stronie internetowej kina www.kinorybak.eu  
  
 
Preferowana pogoda :   
 

• Stadnina koni w Nowęcinie - www.stajniasenny.pl 
W naszej stadninie czeka na Państwa 30 koni, 3 kuce oraz nocleg. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klientów przewidujemy możliwość przyjazdu z własnym koniem. 
Dysponujemy dziesięcioma boksami do wynajęcia. 
  
 
Preferowana pogoda :  
 

 Stadnina Koni MACIUKIEWICZ - www.nowecin.com.pl 
ul. św. Huberta 4 NOWĘCIN(2 km. od Łeby) 
Tel. +48 59 866 18 74, +48 59 866 10 75 (biuro w sezonie letnim) 
Przez cały rok (codziennie) w godzinach 8:00-13:00 i 15:00-20:00  
Cennik: 
0,5 godz. jazdy na ujeżdżalni - 30 zł  
1 godz. jazdy na ujeżdżalni - 50 zł 
2 godz. jazdy nad morzem - 100 zł 

1 godz. jazdy wozem taborowym - 160 zł 

lekcja jazdy na lonży (15 min) - 30 zł 

cykl nauki jazdy na lonży dla 1 osoby (3x) - 75 zł 

oprowadzanie na koniu lub kucu (runda) - 5 zł za osobę (grupy powyżej 20 osób - 4 zł za osobę) 

trening indywidualny (dla 2 osób 80 zł od osoby) - 100 zł za osobę 

1 godz. organizacji ogniska dla grupy do 40 osób-100 zł 

1 godz. organizacji ogniska dla grupy powyżej 40 osób - 200 zł  
ognisko z kiełbaskami + pieczywo + napój + ketchup/musztarda - 8 zł/osoby 

1 godz. kuligu (duże sanie + sanki do 10 osób) - 200 zł 

http://www.muzeummotyli.pl/
http://www.kino7dmax.pl/pl/leba
http://www.kinorybak.eu/
http://www.stajniasenny.pl/
http://www.nowecin.com.pl/


0,5 godz. skiringu (jazda na nartach za koniem prowadzonym przez naszego jeźdźca - narty wła-
sne) - 60 zł za osobę  

 

Preferowana pogoda :  
  
• Rejs statkiem 
Bilet grupowy ok. 12zł  
 
Preferowana pogoda :   
 

• Park Linowy - TarzanPark Łeba www.tarzanpark.pl 
ul. Turystyczna 6 Łeba 
Kom. +48 608 433 344 
Czynne: 
Park czynny w weekendy od maja i czerwca w godz. 11:00 - 18:00 
lipiec -sierpień w godz. 10:00 - 20:00 
Wrzesień w każdy weekend godz.11:00 - 18:00 
Dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym : +48 608 433 344 
Cennik: 
trasa zielona - 10 zł 
trasa żółtka - 20 zł 
trasa czerwona - 25 zł 
trasa niebieska - 30 zł 
 
• Ścieżka Czasu – Aleja Prezydentów RP 
Jest to nowatorska i jedyna w Polsce tego typu atrakcja edukacyjna. Masywne odlewy dłoni z 
brązu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących urząd po 1989 r. osadzono na 
kamieniach wzdłuż zrewitalizowanego odcinka historycznej ulicy Kościuszki. Każdy może 
przyłożyć swoją dłoń do odcisków dłoni prezydentów: Ryszarda Kaczorowskiego, Wojciecha 
Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława 
Komorowskiego. Oficjalnego otwarcia alei dokonała córka ostatniego Prezydenta II RP – Jadwiga 
Kaczorowska. 
 
Czas zwiedzania -  1h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Park Nadmorski Łabędzi Staw 
Położony jest w centrum Łeby, posiada rozbudowany system ścieżek, dzięki czemu jest dostępny 
z każdej strony. Jego główny trakt spacerowy prowadzi na centralną plażę A w Łebie. Jest 
idealnym miejscem na wypoczynek i spacer o każdej porze roku. W Parku można zatrzymać się 
przy Łabędzim Stawie, zwanym również Czarnym, który zlokalizowany jest w starym korycie 
rzeki Łeby. Staw powstał podczas budowy Portu w Łebie w 1886 roku poprzez usypanie wału 
przez południową odnogę rzeki, co spowodowało zamknięcie starego ujścia rzeki Łeby. 
 
Czas zwiedzania -  1,5h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Sea Park Sarbsk - www.seapark.pl 
Obecnie w basenach parku pływają  cztery foki szare, oraz cztery kotiki. W parku znajduje się 
również oceanarium, gdzie zobaczyć można pradawne zwierzęta żyjące w głębinach morskich, 
jak również muzeum rękodzieła marynistycznego. Sea Park Sarbsk to również jedyny taki obiekt 
komercyjny w Polsce, w którym zwiedzający mogą oglądać karmienie fok połączone z ich 
treningiem – dokładnie tak jak odbywa się to w akwariach na całym świecie. 
Czynne: 
IV,  X, XI         w godz. 9.00-16.00  

http://www.tarzanpark.pl/


V,VI, IX           w godz. 9.00-17.00 
VII, VIII           w godz. 9.00-19.00 
Park należy opuścić 1 h po zamknięciu. 
Cennik: 
Bilet wstępu normalny – 39zł 
Bilet wstępu uglowy – 29zł 
Bilet wstępu grupowy – 24zł (dla grup powyżej 15 dzieci 1/15 gratis) 
Dzieci do lat 4 gratis 
Autokar 300zł/50os. 
Czas zwiedzania -  4 - 6h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
 

• Labirynt 3D - www.labiryntparkleba.pl 
Największy w Polsce labirynt 3D z platformami widokowymi o powierzchni 5000 m2, z 5 bazami 
do zdobycia dający możliwość świetnej zabawy na świeżym powietrzu, a jednocześnie 
sprawdzenia swojej orientacji w terenie. ul. Wspólna 
Cennik: 
Bilet wstępu normalny – 15zł 
Bilet wstępu uglowy – 10zł 
Bilet wstępu grupowy – 10zł (opiekunowie gratis) 
Dzieci do lat 4 gratis 
 
Czas zwiedzania -  2 - 3h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Aquapark w Jarosławcu - www.aquapark.info.pl 
Autokar 850zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  cały dzień.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Park wodny w Słupsku - www.parkwodnyredzikowo.pl 
Autokar 550zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  3 - 4h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Aquapark w Sopocie - www.aquaparksopot.pl 
Autokar 850zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  3 - 4h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Skansen w Klukach – www.muzeumkluki.pl 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach powstało z myślą ratowania kultury materialnej dawnej 
ludności kaszubskiej, zwanej Słowińcami. Położenie Muzeum w środku funkcjonującej małej, 
wiejskiej społeczności, w centrum Parku Narodowego dodaje mu autentyczności i podkreśla 
symbiozę z otaczającą go przyrodą. 
Autokar 550zł/50os. 
Czas zwiedzania -  2 - 3h.  
Preferowana pogoda :   

http://www.labiryntparkleba.pl/
http://www.aquapark.info.pl/
http://www.parkwodnyredzikowo.pl/
http://www.aquaparksopot.pl/
http://www.muzeumkluki.pl/


• Ocean Park we Władysławowie - www.oceanpark.pl 
Ocean Park we Władysławowie to spotkanie z największymi wielorybami, przerażającymi 
rekinami, żółwiami olbrzymimi, przesympatycznymi delfinami, wesołymi orkami, oraz 
czterdziestką innych zwierząt morskich i oceanicznych. 
Bilet grupowy – 10zł 
Autokar 850zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  4 - 5h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Fokarium na Helu 
Na turystów czekają przesympatyczne foki. Ssaki te żyją w basenie usytuowanym na terenie 
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, w pobliżu Bulwaru 
Nadmorskiego. Latarnia Morska na Helu: jest to ośmiokątna wieża z czerwono - brunatnej cegły, 
zwężająca się ku górze, zakończona galerią pod stożkowym dachem, na którym znajduje się 
wiele różnorodnych anten. Latarnia ma 41,5 m wysokości a jej światło (i taras widokowy!) 
umieszczone na wysokości 38,5 m widać nawet z odległości 18 mil morskich (ok.36 km). Przy 
dobrej pogodzie widać stąd porty i wzgórza Trójmiasta, na płn. zdewastowaną, nieczynną, 
stalową latarnię morską na Górze Szwedów oraz wojskowe wieże używane obecnie. 
Bilet Wstępu – 5zł 
Autokar 850zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  2 - 3h.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Wycieczka do Trójmiasta - całodniowa 
Gdańsk - trasę zwiedzania można rozpocząć przy Bramie Wyżynnej. Dalej w stronę gdańskiej 
Starówki zwiedzając między innymi: Złotą Bramę, ul. Długi Targ ze znaną wszystkim Fontanną 
Neptuna, Ratusz Główny, Dwór Artura, Długie Pobrzeże, a także Centralne Muzeum Morskie w 
Żurawiu - zabytkowym dźwigu portowym. Przejść warto najpiękniejszą ulicą Starówki: 
ul. Mariacką oraz wejść na wieżę jednej z największych gotyckich świątyń Europy - Kościoła 
Mariackiego. Wartą obejrzenia jest Katedra Oliwska, głównie dzięki słynnym organom i 
corocznym Festiwalom Muzyki Organowej, w których biorą udział muzycy z całego świata. Do 
Katedry przylega 2 hektarowy Park Oliwski, którym znajdują się cenne okazy rzadkich drzew i 
krzewów. 
Sopot - w Sopocie czekają na nas takie atrakcje jak: ul. Bohaterów Monte Casino - główny 
deptak nadmorskiego uzdrowiska, potocznie zwany Monciakiem. Jest on zamknięty dla ruchu 
drogowego. Po obu jego stronach znajdują się liczne kamienice z przełomu XIX i XX wieku, w 
których znajdują się puby, kawiarnie, restauracje. Na przedłużeniu ul. Monte Cassino znajduje 
się sopockie Molo, które jest najdłuższym molem w Europie. 
Gdynia – słynna jest polskiego niszczyciela ORP Błyskawica oraz najsłynniejszego polskiego 
żaglowca - Dar Pomorza. Niezapomnianych wrażeń z głębi mórz i oceanów dostarczy uczestnikom 
Akwarium Gdyńskie. 
Te i wiele innych atrakcji przybliży Państwu przewodnik, cena – 250zł-300zł 
Autokar 850zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  cały dzień.  
 
Preferowana pogoda :   
 
• Szymbark 
W tym szczególnym miejscu, turyści mogą poznać 
historię, język i kulturę Kaszub. Wszyscy zwiedzający 
mogą poznać i dowiedzieć się więcej o rzeczach, które 
dla każdego Kaszuba są oczywiste. Poza ciekawymi i 

http://www.oceanpark.pl/


ważnymi informacjami o Kaszubach ich tradycji i zwyczajach będziemy mogli zobaczyć między 
innymi: 
     - Dom stojący na głowie 
     - Dom Sybiraka 
     - Najdłuższą deskę świata 
     - Pomnik Gryfa Pomorskiego 
     - Bunkier Gryfa Pomorskiego 
     - Dwór Salino 
     - Kościółek Św. Rafała 
 
i wiele innych atrakcji. 
dla grup zorganizowanych – 10,00 zł. / osoba 
Autokar 850zł/50os. 
 
Czas zwiedzania -  4 - 5h.  
 
Preferowana pogoda :   

 

 
 
 
Służymy pomocą w organizacji wycieczek i czasu wolnego. 
Nr do firmy przewozowej : 502 237 531 – BOSMAN – Ryszard Frankowski 


