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Ł eba jest jedną z najczęściej odwiedzanych 
miejscowości nad polskim morzem. Miasto 

oferuje mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzie-
ży, a także dorosłych. Każdy turysta znajdzie 
z pewnością  coś dla siebie i mile spędzi czas. 
Co roku organizowane są cykliczne imprezy 
i wydarzenia z gwiazdami światowego formatu. 
Koncerty, festiwale i parady na stałe wpisały 
się w krajobraz letniej Łeby. 

Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Serdecznie
zapraszamy !

Festiwal  Kolorów

Festiwal  Latawców

Festiwal Tańca
Nowoczesnego
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Bike Week

Złociste  plaże

Święto  Łeby

Rajd  rowerowy
Rejs  na  zachód

słońca

Łeba  z  lotu  ptaka

pełen kalendarz

imprez na stronie

www.leba.eu



Jest to nowatorska i jedyna w Polsce tego typu atrak-
cja edukacyjna. Masywne odlewy dłoni z brązu Pre-
zydentów Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku 
osadzono na kamieniach wzdłuż zrewitalizowanego 
odcinka historycznej ulicy Kościuszki. Za realizację 
tego projektu miasto otrzymało nagrodę w plebiscycie  

„Hit Turystyczny Roku 2011”, przyznaną przez Związek  
Miast Bałtyckich.

1

„ścieżka czasu”
aleja prezydentów RP

deptak ul. Kościuszki



2

ruiny kościoła
św. mikołaja

Najstarsza wzmianka o kościele św. Mikołaja pochodzi 
z 1286 r. Łeba, wówczas jeszcze osada, położona była 
przy lewym brzegu rzeki Łeby. W 1570 r. sztorm, który 
nawiedził miasto, zniszczył jego starą część doszczęt-
nie, w tym także kościół św. Mikołaja. Zachowała się 
jedynie część muru ceglanego, który stoi w tym samym 
miejscu (ul. Turystyczna) do dnia dzisiejszego i jest wi-
zytówką historyczną dawnych czasów. W związku z ży-
wiołami, które nawiedzały miasto, mieszkańcy zmu-
szeni byli przenieść Łebę na prawą stronę rzeki.

Łeba, ul. Turystyczna
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skrzynia czasu

14 sierpnia 2004 w centrum Łeby została zakopana na 
sto lat Skrzynia Czasu, w której 1000 osób umieściło 
swoje prywatne pamiątkowe teczki zawierające foto-
grafie i pamiątki dla przyszłych pokoleń. W 2104 roku 
nasi prawnukowie wykopią Skrzynię Czasu i utworzą 
w Łebie Muzeum Skrzyni, a wszystkie materiały zgro-
madzone w teczkach zostaną publicznie ujawnione 
jako pamiątka naszych czasów Dla Dzieci Naszych Dzie-
ci. Dziś wiele miast naśladuje ten wyjątkowy pomysł, 
kolejne Skrzynie Czasu powstały już w: Rawie Mazo-
wieckiej, Legnicy, Sieradzu, Malborku i Tychach.

Łeba, Skwer Rybaka
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stadnina koni
maciukiewicz

Nowęcin koło Łeby,
ul. św. Huberta
tel. 721 924 213, 603 924 213
info@nowecin.com.pl
www.nowecin.com.pl

Nasz ośrodek prowadzimy od 1992 roku. Posiadamy po-
nad 30 koni przygotowanych do nauki jazdy dla jeźdź-
ców o różnym stopniu zaawansowania.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy mini zoo oraz plac 
zabaw. Dysponujemy również zapleczem noclegowym 
oraz restauracją „Pod Gołębnikiem”.

Zapraszamy na niezapomniane wyjazdy konno zarówno 
nad morze, jak i w okoliczne tereny, jazdy na ujeżdżalni, 
a także do przejażdżek bryczką lub wozem taborowym, 
wczasów w siodle czy obozów dla młodzieży.
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www.lebskieklocki.pl | www.discoverypark.pl
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TRZY SUPERATRAKCJE 

W JEDNYM MIEJSCU!

TURYSTYCZNY OSKAR

ROKU 2018 W KATEGORII

ATRAKCJE !

Przy zakupie Pakietu „3 Atrakcji”- 

dla grup organizujemy dodatkowo 

zbieranie bursztynu!!!
Zapraszamy!

Łeba, ul.Nadmorska 3 b
Rezerwacje tel.502 622 877 



Łeba jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowo-
ści wypoczynkowych nad polskim morzem. Nasz Port 
znajduje się zaledwie 200 metrów od Bałtyku, u uj-
ścia rzeki Łeby, w otoczeniu pięknego lasu sosnowego. 
Przygotowaliśmy tu 120 miejsc postojowych oraz pro-
fesjonalne zaplecze dostosowane do potrzeb nawet 
najbardziej wymagających Gości. Zapewniamy również 
doskonałą bazę noclegową w postaci hotelu z 24 poko-
jami o najwyższym standardzie. W naszym hotelu znaj-
duje się restauracja serwująca pyszne i zdrowe dania. 
Port jest znakomitym miejscem wypadowym na rejsy 
morskie czy choćby wyprawy na dorsza. Poza portem 
jachtowym funkcjonuje u nas również pole namiotowe 
i parking dla kamperów. Marina to także miejsce wielu 
imprez i eventów. Zapraszamy serdecznie do odwiedze-
nia tego magicznego miejsca!

www.port.leba.eu
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Łeba, ul. Jachtowa 8
tel.+ 48 59 866 17 35
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Plaża B

← kierunek Wydmy

←

Muzeum Wsi 
Słowińskiej 
w Klukach

kierunek
Słupsk

Park Nadmorski
„Łabędzi Staw”

Łe
ba

Łeba

Port Jachtowy
w Łebie

A

A

Policja ul. Kościuszki 106, tel. 997, 112

Kościoły

Supermarket

Place zabaw

Siłownie zewnętrzne

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. 598 661 262
ul. Kwiatowa 1, tel. 598 661 087

Punkt Ratowniczy ul. 10 Marca, tel. 598 626 000

1

2

3

4

8

10

13

7

LOT
Informacja
Turystyczna



Łeba

Nowęcin

Plaża A
Plaża C

 → Mapa © OpenStreetMap - Open Data Commons, Open Database License | edit - studiofactory.pl

Muzeum Wsi 
Słowińskiej 
w Klukach

Sea Park
kierunek  Sarbsk

kierunek
Słupsk

Park Nadmorski
„Łabędzi Staw”

Jez. Sarbsko

A
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Centrum
Informacji
Turystycznej
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Adventure Golf Park to miejsce zarówno dla najmłod-
szych jak i dla dorosłych. Zagrasz tutaj w minigolfa na 
dwunastu zróżnicowanych torach, na jednym z pierw-
szych w Polsce pól typu adventure. Park jest czynny 
przez cały sezon, we wszystkie dni tygodnia. Pole jest 
oświetlone i otwarte do późnych godzin wieczornych.

tel. 732-966-100 | Łeba, ul. Tysiąclecia 21

adventuregolfpark.pl
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www parklinowyalfa.pl



Na wystawie odkryjecie tajemnice iluzji optycznych, para-
doksów, dziwnych obrazów i zabawnych trików. Obejrzycie 
zabawki optyczne z XIX wieku i zasadę działania Zoetropu -  
pierwszego na świecie zmieniacza obrazów. Wystawa składa 
się z ponad 100 eksponatów z dziedziny optyki i fizyki. ILLU-
ZEUM - to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. In-
teraktywne eksponaty, trochę nauki, a przede wszystkim do-
bra zabawa...przygotujcie się na spotkanie z iluzją optyczną.

ŁEBA ul. Kościuszki 67
tel. 502 329 066 www.illuzeum.pl

Muzeum Motyli w Łebie - czynne jest cały rok. Bogata kolek-
cja entomologiczna składa się z ponad 4500 prawdziwych 
motyli i innych owadów z całego świata, a także bezkręgow-
ców, wśród których obejrzycie pająki, tarantule, skorpiony 
i jadowite skolopendry. W muzeum zobaczycie największe 
motyle świata, które wielkością dorównują tradycyjnej pa-
telni. Ponad to obejrzeć można kolekcję monet, znaczków, 
biżuterii, zabawek i innych artefaktów związanych owadzią 
tematyką. 

Łeba, ul. Wojska Polskiego 5
tel. 502 329 066

www.muzeummotyli.pl
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WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM 
TRÓJMIASTO 
PROGRAM WYCIECZKI

PROGRAM WYCIECZKI
LĘBORK

www.lebskiewycieczki.pl

Gdańsk
• Nabrzeże motławy
• Bazylika Mariacka
• Droga Królewska: 

Brama Zielona 
Długi Targ 
Fontanna Neptuna

• Stadion Energa - przystanek 
na zdjęcie

• i wiele innych

Gdańsk Oliwa
• Bazylika Archikatedralna
• Koncert organowy

• Dom Wypoczynkowy „BOSMAN”, ul. Szkolna 9
• LOT Łeba, ul. 11 Listopada 5a
• ZDROWOTEL ŁEBA, ul. Nadmorska 15/17

POSIADAMY WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CERTYFIKATYI UBEZPIECZENIA

Sopot
• Monciak
• Skwer Kuracyjny

• Starówka (czas wolny)
• Zamek Krzyżacki
• Baszta Bluszczowa oraz fragmenty murów obronnych
• Średniowieczny gotycki kościół pw. Św. Jakuba
• Zwiedzanie nowoczesnego BROWARU z degustacją świeżego 

lokalnego piwa!

Zapisy:

Gdynia
• Skwer Kościuszki

CZAS WYCIECZKI

OKOŁO 12 GODZ.

w tym czas wolny

CZAS WYCIECZKI
OKOŁO 5 GODZ.

17

INFORMACJE 
I REZERWACJE tel. 690 137 515
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wypożyczalnia
kajaków

Łeba, most przy Al. św. Jakuba
tel. +48 785 257 236

Chcesz przeżyć wspaniałą przygodę na łonie natury? 
Zobaczyć niesamowite miejsca? To tylko z kajaka. Za-
dzwoń już teraz, dopasujemy rzekę do twoich umiejęt-
ności.

Najlepsza na Pomorzu wypożyczalnia kajaków, która 
działa od kilku lat na pomorskim rynku, zaprasza na 
wspaniałą zabawę. Posiadamy profesjonalny, bez-
pieczny sprzęt wiodących światowych marek, również 
dla dzieci. Oferujemy spływy godzinne, dniowe, kilku-
dniowe. Zapewniamy profesjonalną organizację całe-
go zaplecza rekreacyjno-kulturowego, catering, trans-
port, zwiedzanie ciekawych miejsc, opiekę ratowników 
WOPR na wasze życzenie. 

W Łebie znajdziesz nas na skrzyżowaniu ulic 10-marca 
i Al. św. Jakuba, skąd wyruszamy rzeką Chełst na jezio-
ro Sarbsko. Oferujemy fachowe porady, które wprowa-
dzą Was w tajemnice kajakarstwa. Od kilku lat pływają 
z nami początkujące i zaawansowane osoby. 

supersplyw.com.pl
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Kemping

Tysiąclecia
Abrahama

Muzeum
Motyli

kolorystyka i warianty logotypu

CMYK 0,0,0,100

CMYK 0,0,0,18

CMYK 0,100,57,0

CMYK 0,41,100,0

CMYK 77,38,0,0

Pantone 1925 C

Pantone Black C

Pantone Cool Gray 4

Pantone 138 C

Pantone 279 C

Zapraszamy na kawę Costa Express 
do Sceny Kulturalnej 

ZAWSZE PO DRODZE!

2019

01.07

23.08
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Łeba

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
it@leba.eu
www.leba.eu
www.facebook.leba.eu

 → ©  skład / druk: studiofactory.pl

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


