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Łeba położona jest w północnej części powiatu  
lęborskiego pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarb-

sko, przy ujściu rzeki  Łeby do Bałtyku w otulinie 
lasów Słowińskiego Parku Narodowego oraz Rezer-
watu Mierzei Sarbskiej.
Łeba w roku 1357 otrzymała prawa miejskie. Pomi-
mo że była niedużym miastem, prowadziła rozległy 
handel z miastami hanzeatyckimi.
Rozwój komunikacji kolejowej i drogowej zapo-
czątkował turystyczne dzieje miasta. Ze względu 
na swoje krajobrazowe i przyrodnicze walory, Łeba 
stała sie wówczas ulubionym miejscem wypoczynku 
niemieckich gwiazd i artystów. Intensywny rozkwit 
miejscowości pod względem turystycznym przynio-
sły dopiero lata powojenne. Począwszy od kwietnia 
1975 roku aż po dzień dzisiejszy, Łeba jest chętnie od-
wiedzanym kurortem letniskowym, a także ważnym 
ośrodkiem rybackim.
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Latem Łeba zamienia się w wielkomiejski kurort. 
Tętnią w niej życiem do rana kafejki, sklepy, stra-
gany i dyskoteki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, 
a przyjazna atmosfera i gościnność mieszkańców 
pozwolą w pełni korzystać z urików tego niezwy-
kłego miejsca.
Łebę umiłowali sobie nie tylko amatorzy aktyw-
nego wypoczynku i nadmorskiego plażowania, 
ale także gwiazy sportów wodnych, aktorzy, ma-
larze i pisarze. Bez wątpienia jest to miejsce, któ-
re może konkurować z najlepszymi światowymi 
kurortami. W miesiącach letnich Łeba nigdy nie 
śpi, odbywa się w niej wielka fiesta, która jest re-
kompensatą dla strudzonych pracą, czekających 
na wielką miłość, przygodę oraz nietuzinkowe 
atrakcje. Tylko tutaj spędzisz czas w przyjaznej, 
rodzinnej atmosferze przy grillu, ognisku, na spa-
cerach oraz na przepięknej unikalnej plaży.

fot. Radosław Czyżewski



Rejsy wycieczkowe w morze, rejsy wędkarskie, 
a także sezonowe rejsy na zachód słońca to 

tylko niektóre z licznych atrakcji jakimi może 
poszczycić się Łeba. Co roku organizowane są cy-
kliczne imprezy i wydarzenia z gwiazdami świa-
towego formatu. Koncerty, festiwale i parady na 
stałe wpisały się w krajobraz letniej Łeby. Bez wąt-
pienia każdy kto zawita w nasze progi nie bedzie 
się nudził. 
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Zespół Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie **** „Brama Kaszubskiego Pierścienia”

Serdecznie
zapraszamy !

Natomiast dla tych, którzy wolą spędzać czas 
w sposób aktywny Łeba przygotowała takie miej-
sca rekreacyjne jak:

Hala Sportowa – ul. Tysiąclecia 11
(przy Szkole Podstawowej)

Boisko Orlik i siłownia zewnętrzna
ul. Tysiąclecia 5

Łebskie  Korty  Tenisowe – ul. Brzozowa,  
www.aktywnaleba.pl
Stadnina  Koni  Maciukiewicz – Nowęcin  
ul. św. Huberta 4, www.nowecin.com.pl

Szkoła Windsurfingu Habenda – Sarbsk 15 
(8 km od Łeby), www.windsurfing-habenda.pl

Festiwal Kolorów

Parada Bajkowa Motozloty

Święto Łeby

Rajd rowerowy

Festiwal  Latawców

Festiwal Tańca
nowoczesnego

Wybory
Bursztynowej 
Miss Polski

Fun Factory 
na zakończeniu lataZlot aut

amerykańskich
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Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane wi-
doki i przeżycia, które na zawsze
pozostaną w pamięci małego człowieka. Fanta-
styczna przygoda edukacyjna dla małych
i doskonała zabawa dla dużych miłośników naj-
większych gadów w historii.
→ Nowęcin, ul. Kolonijna 24, www.lebapark.pl

Power Park Łeba to wyjątkowy park rozrywki, 
w którym na obszarze dwóch hektarów przygo-
towaliśmy dla Państwa wiele atrakcji:Tory Go-
kartowe, Park Linowy, Skok Wahadłowy, Ściankę 
Wspinaczkową, pole do gry w Paintball, Tor Off-

-Road, Tor Quadowy dla dzieci, Plac Zabaw dla 
najmłodszych, Strzelnicę oraz zaplecze gastrono-
miczne.
→ ul. Nadmorska 27, www.powerpark.pl

1.Słowiński Park Narodowy

2. Łeba Park

3. Power Park

Słowiński Park Narodowy utworzono w 1967 
roku. Dziesięć lat później w 1977 roku został 
uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat 
Biosfery. Park położony jest wzdłuż Jeziora Łeb-
sko – trzeciego co do wielkości w Polsce. Główną 
atrakcją Parku jest Góra Łącka, dalej idąc rucho-
me wydmy, które wędrują na wschód w kierunku 
Łeby z szybkością 3-10 m rocznie. Przesuwające 
się piaski, zasypały starą Łebę, a także wsie: Chu-
sta i Łączki. Na terenie rezerwatu występuje po-
nad 200 gatunków ptaków, z czego ok. 140-stu to 
gatunki chronione.

fot. Radosław Czyżewski
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 → Mapa © OpenStreetMap - Open Data Commons, Open Database License
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Park Nadmorski
„Łabędzi Staw”

Jez. Sarbsko
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Port Jachtowy
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Policja ul. Kościuszki 106 tel. 997, 112

Kościoły

Supermarket

Apteki
ul. Kościuszki 70, tel. 598 661 365
ul. 10 Marca 2, tel. 598 661 700

Poczta ul. Kościuszki 23, tel. 598 661 563

Weterynarz ul. Łąkowa 2/2, tel. 691 726 088

Ośrodek zdrowia
ul. Powst. Warszawy 32, tel. 598 661 354
ul. Kościelna 1, tel. 598 661 933
ul. Kwiatowa 1, tel. 598 661 087

Punkt Ratowniczy ul. 10 Marca tel. 598 626 000
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Zapewniamy niezapomniane wrażenia, relaks, 
adrenalinę i wysiłek na świeżym powietrzu. Za-
bawa w parku linowym nie stawia żadnych spe-
cjalnych wymagań uczestnikom.
→ ul. Do Rąbki (kierunek wydmy), 
www.tarzanpark.pl

Oceanarium powstało w 2002 roku i stale się roz-
wija. Każdego roku staramy się przedstawiać za-
równo ciekawe zwierzęta morskie, zamieszkujące 
rafy koralowe i tropikalne wody mórz i oceanów 
całego świata jak oraz ryby pochodzące z naj-
bardziej ciekawych rzek i jezior słodkowodnych 
Afryki i Ameryki Południowej.
→ ul. Kościuszki 95A, www.oceanariumleba.pl

7. Park Linowy „Tarzan Park”

6. Oceanarium

 Świetna zabawa dla dużych i małych, dla rodzin 
z dziećmi jak i zakochanych par. Szukanie pra-
widłowej drogi, zdobywanie bazy, to tylko niektó-
re z przygotowanych przez park atrakcji.
→ ul. Wspólna, www.labiryntparkleba.pl

Świetna zabawa dla dużych i małych, dla rodzin 
z dziećmi jak i zakochanych par. Szukanie pra-
widłowej drogi, zdobywanie bazy, to tylko niektó-
re z przygotowanych przez park atrakcji.
→ ul. Wspólna, www.labiryntparkleba.pl

4. Labirynt Park Łeba

5. Discovery Park „Łebskie Klocki”



Port Jachtowy w Łebie otwarto 27 czerwca 1998 
roku w ramach funduszy europejskich z progra-
mu PHARE. Największym wydarzeniem, które 
zapisało sie w historii portu był rejs dookoła świa-
ta kapitana Krzysztofa Baranowskiego w roku 
1999 na jachcie Lady B. Zawijają tu jachty z całe-
go świata. Port dysponuje 120 miejscami postojo-
wymi i profesjonalnie przygotowanym zapleczem. 
Marina to także hotel o europejskim standardzie 
oraz restauracja.

www.port.leba.eu

10. Port Jachtowy
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fot. Wiesław Gwizdała

Park położony jest w centrum Łeby i posiada 
rozbudowany system ścieżek, dzięki czemu jest 
dostępny z każdej strony. Jego główny ciąg spa-
cerowy prowadzi przez centralną w Łebie plażę 
A. Jest to idealne miejsce na wypoczynek i spacer 
o każdej porze roku. W parku można zatrzymać 
się przy Łabędzim Stawie, zwanym również Czar-
nym, który zlokalizowany jest przy starym kory-
cie rzeki Łeby i powstał podczas budowy portu 
w Łebie w roku 1886. Niedawno w parku powsta-
ła PZU Trasa Zdrowia - mini kompleks rekrea-
cyjno - sportowy przystosowany do bezpiecznego 
uprawiania sportu na co dzień.

8. Park Nadmorski „Łabędzi Staw”

Jest to perełka łebskiej architektury z przełomu 
XIX i XX wieku. Przed wojną pełnił on rolę domu 
zdrojowego (kurhaus). Dziś właściciele dbają 
o zachowanie jego dawnej świetności.

9. Hotel Neptun

fot. Mariusz Kużownik

Jest to nowatorska i jedyna w Polsce tego typu 
atrakcja edukacyjna. Masywne odlewy dłoni 
z brązu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej 
po 1989 roku, osadzono na kamieniach wzdłuż 
zrewitalizowanego odcinka historycznej ulicy 
Kościuszki. Za realizację tego projektu miasto 
otrzymało nagrodę w plebiscycie „Hit Turystycz-
ny Roku 2011” przyznaną przez Związek Miast 
Bałtyckich.

11. „Ścieżka Czasu”- 
Aleja Prezydentów RP



Muzeum zostało utworzone w 1963 roku z myslą 
stworzenia obrazu upamiętniającego kulturę sło-
wińską. Muzeum położone jest w centrum funk-
cjonującej społeczności (niestety z roku na rok 
mniej licznej) na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego. Wygląd chałup nawiązuje do tych 
z XVIII wieku, aż po lata międzywojenne. Cały 
urok tego miejsca podkreślają liczne imprezy hi-
storyczne, które jeszcze lepiej przybliżają minioną 
epokę. Główną imprezą otwierającą coroczny se-
zon jest tzw. Czarne Wesele, na które licznie zjeż-
dżają turyści oraz mieszkańcy okolicznych wsi.

W niedalekiej okolicy, na wschód od Łeby można 
również zwiedzić 34 metrową Latarnię Morską 
w Stilo. Zbudowana w latach 1904-06, jako punkt 
nawigacyjny spełnia swoją rolę do dziś, dodatko-
wo służy turystom za punkt widokowy.

14. Muzeum Wsi Słowińskiej  
w Klukach

15. Latarnia Morska w Stilo
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W latach 1940-45 w Rąbce usytuowany był tajny 
niemiecki poligon doświadczalny, w którym od-
bywały się próby z tajną niemiecką „Wunderwaffe”  
(Cudowną Bronią) oraz rakietą przeciwlotniczą, 

„Rheintochter” (Córka Renu). Wyrzutnia usytuo-
wana jest w połowie drogi do Wydm Ruchomych.

Stała wystawa składa się ze 102 gablot entomo-
logicznych, w których zwiedzający obejrzeć mogą 
ponad 4000 motyli i innych owadów niemal z ca-
łego świata.
→ ul. Morska 1, www.muzeummotyli.pl

13. Wyrzutnia rakiet 

12. Muzeum Motyli

fot. Mariusz Kużownik

fot. Mariusz Kużownik
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Lębork

Słupsk

Gdynia

Hel

Sopot

Gdańsk

Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

tel. + 48 598 661 510
fax + 48 598 661 337

sekretariat@leba.eu
www.leba.eu

Centrum Informacji
Turystycznej w Łebie
ul. Kościuszki 121
84-360 Łeba

tel. + 48 504 247 615

bot@leba.eu
www.leba.eu
www.facebook.leba.eu

Lokalna Organizacja Turystyczna
Łeba - Błękitna Kraina
ul. 11 Listopada 5a
84-360 Łeba

tel. + 48 59 866 25 65
 + 48 790 883 354

biuro@lotleba.pl
www.lotleba.pl
facebook.com/leba.blekitnakraina

 → opracowanie graficzne: studiofactory.pl


