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Lato w Łebie

Ł

eba jest jedną z najczęściej odwiedzanych
miejscowości nad polskim morzem. Miasto
oferuje mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży, 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.

ie
Serdecznra
zap szamy !
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

Festiwal Kolorów

Festiwal Latawców
Festiwal Tańca
Nowoczesnego

Eventy na
plaży

Koncerty
plenerowe

Ray Wilson

Złociste plaże

Bike Week

Święto Łeby

Rejs na zachód
słońca

Łeba z lotu ptaka
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„ścieżka czasu”
aleja prezydentów RP
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 Turystyczny Roku 2011”, przyznaną przez Związek
Miast Bałtyckich.

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 doszczętnie, 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 wizytówką historyczną dawnych czasów. W związku z żywiołami, które nawiedzały miasto, mieszkańcy zmuszeni byli przenieść Łebę na prawą stronę rzeki.

Łeba, ul. Turystyczna
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Sala historii
łeby

Zbiór wystawowy w Miejskiej Bibliotece, to stała ekspozycja dla odwiedzających, w której zgromadzono
wartościowe rzeczy - pamiątki i dokumenty - mówiące
o historii naszego miasteczka.
Celem ekspozycji jest udokumentowanie i utrwalenie
historii miasta oraz trudu łebian w budowaniu przestrzeni po 1945 roku.
Ekspozycja stworzona została z już istniejących zasobów biblioteki (wystawy, zdjęcia, dokumenty) oraz
z eksponatów – darów otrzymanych od mieszkańców.
Sala historii czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Biblioteka Miejska w Łebie prowadzi także dla grup
zorganizowanych edukację regionalną połączoną z prezentacją multimedialną. Zapraszamy!

Miejska Biblioteka
Publiczna w Łebie,
ul. 11 listopada 5a,
tel. 59 8661-723
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Łeba, ul. Jachtowa 8
tel.+ 48 59 866 17 35

fot. Wiesław Gwizdała

Łeba jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych nad polskim morzem. Nasz Port
znajduje się zaledwie 200 metrów od Bałtyku, u ujścia rzeki Łeby, w otoczeniu pięknego lasu sosnowego.
Przygotowaliśmy tu 120 miejsc postojowych oraz profesjonalne zaplecze dostosowane do potrzeb nawet
najbardziej wymagających Gości. Zapewniamy również
doskonałą bazę noclegową w postaci hotelu z 24 pokojami o najwyższym standardzie. W naszym hotelu znajduje 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 odwiedzenia tego magicznego miejsca!

www.port.leba.eu
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Adventure Golf Park to miejsce zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych. Zagrasz tutaj w minigolfa na
dwunastu zróżnicowanych torach, na jednym z pierwszych w Polsce pól typu adventure. Park jest czynny
przez cały sezon, we wszystkie dni tygodnia. Pole jest
oświetlone i otwarte do późnych godzin wieczornych.

adventuregolfpark.pl

tel. 732-966-100 | Łeba, ul. Tysiąclecia 21
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Muzeum Motyli w Łebie - czynne jest cały rok. Bogata kolekcja entomologiczna składa się z ponad 4500 prawdziwych
motyli i innych owadów z całego świata, a także bezkręgowców, wśród których obejrzycie pająki, tarantule, skorpiony
i jadowite skolopendry. W muzeum zobaczycie największe
motyle świata, które wielkością dorównują tradycyjnej patelni. 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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Na wystawie odkryjecie tajemnice iluzji optycznych, paradoksów, 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. ILLUZEUM - to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Interaktywne eksponaty, trochę nauki, a przede wszystkim dobra zabawa...przygotujcie się na spotkanie z iluzją optyczną.

ŁEBA ul. Kościuszki 67
tel. 502 329 066

www.illuzeum.pl
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PRACOWNIA
RĘKODZIEŁA
I MALARSTWA
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Jesteśmy dwuosobowym zespołem. Kamila maluje
obrazy, magnesy, podkładki i inne, ogólnie wszystko co
nadaje się do malowania. Krzysiek wycina, tnie, pracuje
w drewnie, tworzy statki, kutry, łodzie z patyków wypłukanych przez morze oraz lampy z drewna morskiego, a także biżuterię z bursztynu z dodatkiem czarnego
dębu. Nasze prace są ściśle związane z morzem i Łebą,
miejscem gdzie mieszkamy i tworzymy. Współpracujemy również z innymi artystami, między innymi z Kaszub.
Posiadamy w sprzedaży ceramikę kaszubską, obrusy,
serwety i inne rzeczy haftowane ręcznie, a także wiele
innych o tematyce marynistycznej.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej otwartej pracowni!

Łeba, ul. Derdowskiego 1
tel.+ 48 509 461 513
kamilamacie@o2.pl

/ sztukamorza
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Policja ul. Kościuszki 106, tel. 997, 112
Punkt Ratowniczy ul. 10 Marca, tel. 598 626 000

Łe b

a

Ośrodek zdrowia
ul. Powst. Warszawy 32, tel. 598 661 354
ul. Kościelna 1, tel. 598 661 262
ul. Kwiatowa 1, tel. 598 661 087
A

Apteki
ul. Kościuszki 70, tel. 598 661 365
ul. 10 Marca 2, tel. 598 661 700
Weterynarz ul. Łąkowa 2/2, tel. 691 726 088
Poczta ul. Kościuszki 23, tel. 598 662 563
Kościoły
Supermarket
Place zabaw
Siłownie zewnętrzne

Łeba
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Plaża A
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→ Mapa © OpenStreetMap - Open Data Commons, Open Database License | edit - studiofactory.pl
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RAKCJE
TRZY SUPERAT
JSCU!
W JEDNYM MIE

TURYSTYCZNY OSKAR
RII
ROKU 2018 W KATEGO
ATRAKCJE !

POSZUKIWANIA
BURSZTYNU
Zapraszamy!

I PIĘTRO
Łeba, ul.Nadmorska 3 b
Rezerwacje tel.502 622 877
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OTWARTE:
Sezon letni:
pon - ndz od 10.00-20.00
poza sezonem letnim
pon - pt od 10.00-16.00
sob-ndz od 10.00-17.00

ATRAKCJE DLA DZIECI
Modele statków i okrętów
Ryby i inne zwierzęta zamieszkujące Bałtyk

Kraina morskich zabaw, a w niej:
- jedyny w Łebie tor wodny i sterowane statki
- mini plaża
- rodzinna gra w statki
- kino marynistyczne- poznaj historię
najsławniejszych statków!

Nasza wystawa bawi i uczy!
U nas spędzicie miło i ciekawie czas!!!

Wszystkie atrakcje w cenie biletu!
WYSTAWA STATKÓW I OKRĘTÓW
Łeba, ul. Nadmorska 3B, II piętro
tel. 609 853 364, info@statkileba.pl
www.statkileba.pl

facebook.com/statkileba

przystań każdego turysty ...
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LABIRYNT
• MAGICZNYCH
LUSTER
SZLAK

• LATARNI H
MORSKIC
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www parklinowyalfa.pl
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»» jazda konna nad morzem
»» nauka jazdy konnej
»» mini zoo i plac zabaw
29 zła
oferta
»» przejażdżki bryczką
osob
»» noclegi
dla grup
»» restauracja
zorganizowanych
»» wczasy w siodle
»» ognisko/grill

i obozy jeździeckie

( kiełbaski + napoje)
»» oprowadzanie na koniu
»» przejażdżka bryczką
»» zwiedzanie stajni
z przewodnikiem

y!

am
Zaprasz

Nowęcin koło Łeby,
ul. św. Huberta 4
tel. 721 924 213,
603 924 213,
885-924-213
info@nowecin.com.pl

www.nowecin.com.pl
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slodyczeleba.pl

kontakt@slodyczeleba.pl
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wypożyczalnia
kajaków
Chcesz przeżyć wspaniałą przygodę na łonie natury?
Zobaczyć niesamowite miejsca? To tylko z kajaka. Zadzwoń już teraz, dopasujemy rzekę do twoich umiejętności.
Najlepsza na Pomorzu wypożyczalnia kajaków, która
działa od kilku lat na pomorskim rynku, zaprasza na
wspaniałą zabawę. Posiadamy profesjonalny, bezpieczny sprzęt wiodących światowych marek, również
dla dzieci. Oferujemy spływy godzinne, dniowe, kilkudniowe. Zapewniamy profesjonalną organizację całego zaplecza rekreacyjno-kulturowego, catering, transport, 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 jezioro Sarbsko. Oferujemy fachowe porady, które wprowadzą Was w tajemnice kajakarstwa. Od kilku lat pływają
z nami początkujące i zaawansowane osoby.

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

supersplyw.com.pl
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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
it@leba.eu
www.leba.eu
www.facebook.leba.eu

Lokalna Organizacja Turystyczna
Łeba - Błękitna Kraina
ul. 11 Listopada 5a
84-360 Łeba
tel. + 48 790 883 354
biuro@lotleba.pl
www.lotleba.pl
facebook.com/leba.blekitnakraina

Łeba
Hel

Lębork
Słupsk
→
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