
 

 

  WCZASY POLSKA Łeba                                 ARENA SŁOŃCA                                      
 

   Biuro Podróży KAROL TRAVEL                                                                                                                            tel./fax  81 752 08 07                                                                                                                          

       Karol Krystjańczuk                                                                                                                                                tel. kom. 609 439 998                                                                                                                                   

       ul. Stefanii Pawlak 8                                                                                                                                             biuro@karoltravel.pl      

       21-010 Łęczna                                                                                                                                                        www.karoltravel.pl 

Wodny plac zabaw, animacje dla dzieci, SPA, jacuzzi, łaźnia parowa 
Kompleks Wypoczynkowy ARENA SŁOŃCA w Łebie to idealne miejsce do rodzinnego wypoczynku nad morzem. Obiekt wyposażony jest w place 
zabaw, bajecznie kolorowy kryty basen z wodnym placem zabaw, łaźnię parową, whirpool. Część hotelowa i letniskowa oprócz standardowych 
pokoi 2 i 3 osobowych oferuje wygodne dwupokojowe rodzinne apartamenty oraz 2 i 3 pokojowe studia dla 4-6 osób. Wszystkie pokoje 
posiadają własne łazienki z umywalką, wc i natryskiem, ręczniki, oraz w telewizor, lodówkę, czajnik elektryczny oraz podstawowy zestaw 
naczyń szklanych. Pokoje nie posiadają aneksów kuchennych. W razie konieczności, np. dla potrzeb małych dzieci, istnieje możliwość 
podłączenia kuchenki mikrofalowej, którą można bezpłatnie wypożyczyć do pokoju. Pokoje wyposażone są również w akcesoria plażowe, tj. 
leżaki i parawan. Zdecydowana większość pokoi posiada bezpośredni widok na plac zabaw ulokowany w centralnej części kompleksu. Na 
terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking z wyznaczonym miejscem dla każdego pokoju.                                                                   
CENNIK 2018 za pokój/doba  

Cena zawiera:  
nocleg ze śniadaniem w formie 
bufetu szwedzkiego, korzystanie z 
kompleksu basenowego, jacuzzi, 
łaźni parowej, tapidarium, animacje 
i atrakcje dla dzieci, bezpłatny 
dozorowany parking, podatek VAT.  
Cena nie zawiera:  
opłaty klimatycznej.  
Doba hotelowa:  
15.00 - 10.00  
Dzieci do 3 lat bezpłatnie. UWAGA - 
W jednym pokoju tylko jedno 
dziecko do lat 3 może przebywać 
bezpłatnie (rocznik 2015-2018).  
* Dzieci w wieku 4-8 lat z rocznika 
2014-2010  
** Dzieci w wieku 9-12 lat z rocznika 
2009-2006.  
***Dzieci w wieku 13-16 lat z 

rocznika 2002-2005 

  

Pobyt 7-10 dni w pakiecie 

promocyjnym 1 obiadokolacja 

gratis dla całej rodziny. 

 Pobyt 11-14 dni w pakiecie 

promocyjnym 2 obiadokolacje 

gratis dla całej rodziny. 

BUDYNEK HOTELOWY 

21-28.04  

3-31.05 

28.04-03.05 

Majówka 

31.05-03.06 

Boże Ciało 

3-23.06 

1-15.09 
30.06-19.08 

23-30.06 

19.08-01.09 

  Pokój dwuosobowy 275 zł 375 zł 329 zł 455 zł 395 zł 

Pokój dwuosobowy SUPERIOR 315 zł 425 zł 375 zł 515 zł 455 zł 

Apartament rodzinny -4os 

Studio dwupokojowe -4 os 
470 zł 600 zł 515 zł 735 zł 650 zł 

Studio trzypokojowe -6os 620 zł 820 zł 669 zł 1020 zł 870 zł 

Apartament rodzinny LUX-4os 

Studio dwupokojowe LUX-4os 
500 zł 649 zł 545 zł 785 zł 700 zł 

PAWILON LETNISKOWY  

21-28.04  

3-31.05 

28.04-03.05 

Majówka 

31.05-03.06 

Boże Ciało 

3-23.06 

1-15.09 
30.06-19.08 

23-30.06 

19.08-01.09 

Pokój dwuosobowy 275 zł 375 zł 329 zł 455 zł 395 zł 

Pokój trzyosobowy 385 zł 485 zł 415 zł 595 zł 540 zł 

Apartament rodzinny – 4os  470 zł 600 zł 515 zł 735 zł 650 zł 

DOSTAWKI 
21-28.04  

3-31.05 

28.04-03.05 

Majówka 

31.05-03.06 

Boże Ciało 

3-23.06 

1-15.09 
30.06-19.08 

23-30.06 

19.08-01.09 

Dzieci 4-8 lat* 97 zł 97 zł 97 zł 107 zł 107 zł 

Dzieci 9-12 lat** 97 zł 107 zł 107 zł 117 zł 117 zł 

Dostawka dla dzieci 13-16  107 zł 117 zł 117 zł 127 zł 127 zł 

Dostawka dla os. dorosłej 107 zł 127 zł 130 zł 150 zł 150 zł 

Cennik obiadokolacji w formie bufetu szwedzkiego 

Osoba dorosła Dzieci 16-13 lat Dzieci 9-12 lat Dzieci 4-8 Dzieci do 3 lat 

45 zł 35 zł 29 zł 25 zł Bezpłatnie  
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