
Zapraszamy dzieci z rodzicami i opiekunami 
na ZIELONE PRZEDSZKOLA nad Bałtyk! 

www.lubatur.pl
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Ośrodek Wypoczynkowy 
w Darłówku

ośrodek Wypoczynkowy dIUNA położony jest w pasie lasu nadmor-
skiego, ok. 100 m od zejścia na plażę i 500 m od centrum znanego 
kurortu, jakim jest darłówko. dIUNA posiada duży, bezpieczny, ogro-
dzony teren zielony z boiskami do piłki nożnej i siatkowej (w tym 
nowo wybudowane boisko wielofunkcyjne – orlik) oraz atestowanym 
placem zabaw dla dzieci. Na terenie ośrodka znajdują się dwa pawi-
lony hotelowe oraz nowy budynek jadalni połączony z zapleczem 
dydaktyczno-rekreacyjnym. do dyspozycji gości oddaje się również: 
kręgi ogniskowe, siłownię zewnętrzną, świetlice ze sprzętem rTV, 
sale do zajęć dydaktycznych, dużą salę dyskotekową, salę audio- 
wizualną, stoły do ping-ponga, saunę oraz mini siłownię, a także par-
king. Budynki hotelowe posiadają pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, 
balkonem, telewizorem i dostępem do sieci WI-fI. obiekt po gene-
ralnym remoncie i wymianie całego wyposażenia pokoi. W budynku 
głównym znajduje się recepcja, kawiarnia oraz gabinet lekarski. każdy 
budynek posiada odrębne, niezależne ogrzewanie.

Diuna

Cena 8 dni 780 zł

Cena 11 dni 995 zł

Zniżka dla 3 i kolejnej osoby w pokoju – 100 zł

Bogaty pakiet animacji w cenie!
W programie: zajęcia sportowe: olimpiada na wesoło, gry zespołowe;  

zajęcia k.o.: chusta animacyjna, zajęcia plastyczne, „mam talent”, chrzest morski;  
zajęcia specjalistyczne: przedstawienie teatru KROKODYL z Poznania – „Morska opowieść”, 

spektakl – „Gwiezdny teatr” – mini planetarium,  
zajęcia ekologiczne „Przyroda bez tajemnic” prowadzone przez autora  

programów telewizyjnych dla dzieci.

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka do kołobrzegu lub Jarosławca,. wstęp do Parku Wodnego,. rejs Tramwajem Wodnym,. bogaty pakiet animacji,. opieka medyczna,.  bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 
Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl



Ośrodek Wypoczynkowy 
w Jastrzębiej Górze

Diuna

Cena 8 dni 780 zł

Cena 11 dni 995 zł

Zniżka dla 3 i kolejnej osoby w pokoju – 100 zł

ośrodek Wypoczynkowy dIUNA to komfortowy obiekt położony 
na pięknym, zielonym terenie, ok. 300 m od morza i 400 m od cen-
trum Jastrzębiej Góry – znanego kurortu z najwyższym klifem w Pol-
sce. ośrodek posiada pokoje 2-, 3-, 4-osobowe oraz apartamenty 
rodzinne. każdy pokój wyposażony jest w telewizor i sprzęt plażowy. 
Teren ośrodka jest bezpieczny i ogrodzony. dla zapewnienia mi-
łego i czynnego wypoczynku do dyspozycji gości oddaje się: boiska 
do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i badmintona (w tym nowo 
wybudowane boisko wielofunkcyjne – orlik), atestowany plac za-
baw dla dzieci, siłownię zewnętrzną oraz zadaszony grill z 80 miej-
scami siedzącymi. Ponadto w ośrodku znajdują się: przygotowane 
sale do zajęć lekcyjnych, sala dyskotekowa, klimatyzowana jadalnia 
(wewnątrz pawilonu hotelowego) i recepcja.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

Bogaty pakiet animacji w cenie!
W programie: zajęcia sportowe: olimpiada na wesoło, gry zespołowe;  

zajęcia k.o.: chusta animacyjna, zajęcia plastyczne, „mam talent”, chrzest morski;  
zajęcia specjalistyczne: przedstawienie teatru KROKODYL z Poznania – „Morska opowieść”, 

spektakl – „Gwiezdny teatr” – mini planetarium,  
zajęcia ekologiczne „Przyroda bez tajemnic” prowadzone przez autora  

programów telewizyjnych dla dzieci.

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka do Trójmiasta lub na Hel,. wycieczka do ocean Parku,. rejs statkiem po morzu,. bogaty pakiet animacji,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 



Ośrodek Wypoczynkowy 
w Łebie

Diuna

Cena 8 dni 780 zł

Cena 11 dni 995 zł

Zniżka dla 3 i kolejnej osoby w pokoju – 100 zł

ośrodek Wypoczynkowy dIUNA jest obiektem położonym przy nad-
morskiej promenadzie, w lesie sosnowym, w odległości około 300 m 
od plaży. od centrum Łeby – znanego, dużego kurortu położonego 
na skraju słowińskiego Parku Narodowego – dzieli go kilkuminu-
towy spacer. ośrodek dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-, 5-osobowymi 
oraz apartamentami rodzinnymi z telewizorem i balkonem. do dys-
pozycji gości oddaje się: dużą, klimatyzowaną jadalnię, kawiarnię, 
salę konferencyjno-szkoleniową z pełnym wyposażeniem audio- 
wizualnym, 3 sale do zajęć dydaktycznych, boisko do piłki nożnej, 
dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko do badmintona, ate-
stowany plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, świetlicę ze-
wnętrzną – namiot (możliwość organizacji gier, zabaw, zajęć lekcyj-
nych, dyskotek itp.), stoły do ping-ponga oraz dwa kręgi ogniskowe. 
obiekt po generalnym remoncie i wymianie wyposażenia pokoi.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

Bogaty pakiet animacji w cenie!
W programie: zajęcia sportowe: olimpiada na wesoło, gry zespołowe;  

zajęcia k.o.: chusta animacyjna, zajęcia plastyczne, „mam talent”, chrzest morski;  
zajęcia specjalistyczne: przedstawienie teatru KROKODYL z Poznania – „Morska opowieść”, 

spektakl – „Gwiezdny teatr” – mini planetarium,  
zajęcia ekologiczne „Przyroda bez tajemnic” prowadzone przez autora  

programów telewizyjnych dla dzieci.

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka do Trójmiasta lub słowińskiego PN,. wycieczka do sea Parku,. rejs statkiem po morzu,. bogaty pakiet animacji,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 



Ośrodek Wypoczynkowy 
w Wiciu

Diuna

Cena 8 dni 780 zł

Cena 11 dni 995 zł

Zniżka dla 3 i kolejnej osoby w pokoju – 100 zł

ośrodek Wypoczynkowy dIUNA położony jest 200 m od morza 
na ogrodzonym bezpiecznym terenie w centrum spokojnej, małej 
miejscowości wypoczynkowej jaką są Wicie. Zakwaterowanie od-
bywa się w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienką i balkonem lub 
dostępem do słonecznego tarasu. każdy pokój wyposażony jest 
w nowe meble hotelowe, telewizor i sprzęt plażowy. do dyspozycji 
gości oddaje się cztery świetlice ze sprzętem audiowizualnym i sto-
łem do ping-ponga, boisko do siatkówki, mini boisko do piłki nożnej, 
atestowany plac zabaw, krąg ogniskowy. Na terenie ośrodka znaj-
duje się także jadalnia oraz 4-osobowe domki kempingowe. Przed 
rozpoczęciem sezonu 2019 w ośrodku zakończy się generalny remont 
obejmujący remont pokoi, łazienek, wymianę wyposażenia pokoi, 
termomodernizację, zmianę funkcji i rearanżację części wspólnych 
oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

Bogaty pakiet animacji w cenie!
W programie: zajęcia sportowe: olimpiada na wesoło, gry zespołowe;  

zajęcia k.o.: chusta animacyjna, zajęcia plastyczne, „mam talent”, chrzest morski;  
zajęcia specjalistyczne: przedstawienie teatru KROKODYL z Poznania – „Morska opowieść”, 

spektakl – „Gwiezdny teatr” – mini planetarium,  
zajęcia ekologiczne „Przyroda bez tajemnic” prowadzone przez autora  

programów telewizyjnych dla dzieci.

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka do darłowa lub Jarosławca,. wstęp do Parku Wodnego,. rejs Tramwajem Wodnym,. bogaty pakiet animacji,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 



Ośrodek Wypoczynkowy 
w Pogorzelicy

Familijni

Cena 8 dni 819 zł

Cena 11 dni 1049 zł

ośrodek Wypoczynkowy fAmIlIJNI to komfortowy obiekt po ge-
neralnym remoncie położony ok. 150 m od morza, na uboczu spo-
kojnej miejscowości wypoczynkowej – Pogorzelicy. Zakwaterowa-
nie odbywa się w nowoczesnych, komfortowych pokojach 2-, 3-,  
4-osobowych z łazienką i telewizorem. każdy pokój posiada balkon. 
Na terenie ośrodka znajduje się wiele obiektów sportowych: pole 
do minigolfa, stół do tenisa stołowego, boisko do gry w siatkówkę, 
miejsce do gry w koszykówkę. rozrywkę na ośrodku zapewnią 
również: duża bawialnia, atestowane place zabaw, centrum multi- 
medialne, sala kinowa, stół bilardowy, dart, cymbergaje, a także mini-
-AQUAPArk składający się z brodzika, basenu kąpielowego, trzech 
zjeżdżalni, spray parku oraz jacuzzi. Ponadto do dyspozycji gości są 
klimatyzowane sale do zajęć dydaktycznych, klimatyzowana sto-
łówka, siłownia, kawiarnia oraz sala dyskotekowa z profesjonalnym 
nagłośnieniem i oświetleniem.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

Bogaty pakiet animacji w cenie!
Zabawy w aquaparku, na zjeżdżalniach i w spray parku, animacje w parku siatkowym,  

występy artystów, wieczory karaoke i dyskoteki w profesjonalnej sali muzycznej z DJ-em,  
gigadart, centrum multimedialne w sali zabaw, zabawy na 2-poziomowej bawialni,  

turniej cymbergaja, świat w bańce mydlanej, poszukiwacze skarbów, konkursy i zabawy  
sportowe, leśne podchody, konkurs na najpiękniejszy zamek z piasku, zmagania hula-hop,  

kursy DJ, zabawy ruchowe oraz gry przy muzyce, możliwość projekcji filmów  
na dużym ekranie, warsztaty taneczne, turnieje w mini-golfa, dzień otwarty  

w jacuzzi, chrzest morski i wiele, wiele innych…

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka na Wybrzeże Zachodnie,. wstęp do Parku Wodnego,. rejs statkiem po morzu,. bogaty pakiet animacji,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 



Ośrodek Wypoczynkowy 
w Dziwnówku

Familijni

Cena 8 dni 819 zł

Cena 11 dni 1049 zł

ośrodek Wypoczynkowy fAmIlIJNI to komfortowy obiekt poło-
żony bezpośrednio przy plaży, w centrum spokojnej miejscowości 
na Wybrzeżu Zachodnim – dziwnówka. Posiada 2-, 3-, 4-osobowe 
pokoje z łazienką, telewizorem, WI-fI oraz mini wyprawką na plażę 
(parawan, leżak, koc). Teren ośrodka jest bezpieczny, ogrodzony, 
monitorowany i całodobowo dozorowany. W budynku głównym 
znajduje się dwupoziomowa bawialnia z pneumatycznymi działami, 
zjeżdżalniami i basenem kulkowym. Na terenie ośrodka znajdują się: 
dwa place zabaw, krąg ogniskowy, zadaszony basen, jacuzzi i brodzik 
z podgrzewaną wodą, kawiarnia, bar letni, boisko do koszykówki, 
siatkówki i piłki nożnej – plażowej, stół do tenisa, bilard oraz dart.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

Codzienne zajęcia animacyjne w cenie!
Chrzest morski, zabawy przy muzyce, dyskoteki, szaleństwa basenowe  

pod okiem wykwalifikowanego ratownika wodnego, centrum multimedialne, zajęcia plastyczne  
i taneczno-ruchowe, gry i zabawy sportowe, pokaz magii i iluzji, podchody i wiele, wiele więcej!

W przypadku deszczowej pogody możliwość wyświetlenia ciekawych filmów jednocześnie  
we wszystkich pokojach oraz świetlicach.

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka na Wybrzeże Zachodnie,. wstęp na basen,. rejs statkiem po morzu,. bogaty pakiet animacji,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 



Ośrodek Wypoczynkowy 
w Mrzeżynie

Malinowe Miejsce

Cena 8 dni 785 zł

Cena 11 dni 985 zł

ośrodek Wypoczynkowy mAlINoWe mIeJsCe położony jest na roz-
ległym terenie (ok. 1,5 ha), w odległości 200 m od plaży posiadającej 
certyfikat międzynarodowej jakości. Położenie w centrum mrze-
żyna – znanej miejscowości portowej – sprawia, że to doskonała 
baza wypadowa do zwiedzania Wybrzeża Zachodniego. ośrodek 
do dyspozycji uczestników oddaje: dwa połączone ze sobą budynki 
hotelowe, salę audiowizualną – konferencyjną, salę dyskotekową, 
krąg ogniskowy, miejsce na grilla, boisko do piłki nożnej, siatkowej 
i koszykowej, plac zabaw dla dzieci, namiot rekreacyjny, sprzęt mul-
timedialny. Zakwaterowanie odbywa się w ogrzewanych pokojach 
2-, 3-osobowych i pokojach przechodnich (2+2) – 2 pokoje ze wspól-
nym pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem. każdy pokój posiada 
balkon oraz nowe wyposażenie. obiekt ogrodzony, monitorowany 
i dozorowany 24 h.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka na Wybrzeże Zachodnie,. wycieczka do kołobrzegu,. rejs statkiem po morzu,. wstęp na basen,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 



Ośrodek Wczasowy 
w Bukowinie Tatrzańskiej

Zbójnicówka

Cena 8 dni 760 zł

Cena 11 dni 965 zł

ośrodek Wczasowy ZBóJNICóWkA położony jest na uboczu zna-
nego górskiego kurortu – Bukowiny Tatrzańskiej – w pięknym miej-
scu z rozległym widokiem na Tatry. ośrodek jest ogrodzony, bez-
pieczny, posiada własny parking, boisko sportowe do koszykówki, 
piłki nożnej i siatkówki, kawiarnię – świetlicę, salę dyskotekową, 
saunę, sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, salę telewizyjną. 
sąsiedztwo z komfortowym Hotelem ZBóJNICóWkA umożliwia 
bezpłatny dostęp do basenu rekreacyjnego i zaplecza rekreacyjnego 
hotelu. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 2-, 3-, 4-,5-osobo-
wych z łazienką i telewizorem.

Biuro Turystyczne Lubatur, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, 32 762 15 55, 605 336 968, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.com.pl

W cenie m.in.:. zakwaterowanie,. całodzienne wyżywienie,. wycieczka do Zakopanego,. wstęp do Term Bukovina,. zajęcia regionalne w domu ludowym,. kulig połączony z góralskim ogniskiem,. opieka medyczna,. bezpłatny pobyt opiekuna z przedszkola. 
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