
 
 

Łeba Party Camp & Weselny Sylwester 2019/2020 
 

Termin: 30.12.2019r. – 2.01.2020r. 
 

Łeba Party Camp & Weselny Sylwester to zupełnie wyjątkowa i niepowtarzalna propozycja 
na powitanie nowego roku w klimacie, który lubi każdy!  „Prawy do Lewego”, a może „Mama 
Ostrzegała” czy „Ona by tak chciała” – to między innymi takie weselne hity będzie można 
usłyszeć podczas naszego noworocznego cyklu imprez.  

Na miejscu czekają na Was weselne i sylwestrowe atrakcje: para młoda witająca gości 
lampką szampana na wejściu, foto budka, wspólne tańce, zabawy m.in. tradycyjny „wężyk” czy 
„kaczuchy”, a do tego stolik wiejski, pokaz fajerwerk, a o około godziny 2.00 tradycyjne polskie 
oczepiny! To nie wszystko! Podjeżdżając na imprezę naszą limuzyną poczujesz się jak prawdziwy 
VIP! 

Codzienne imprezy. Karaoke, turnieje, wycieczki oraz impreza na basenie, ognisko z 
kiełbaskami te i inne atrakcje czekają na Was w ciągu dnia! Muzycznie zadbają o Was znani Dje! 
Zakwaterowanie w pensjonatach i domkach niesamowity klimat, oraz przede wszystkim setki 
weselnie zakręconych ludzi! 

Przywitaj nowy rok razem z nami i rozpoczynając go falą pozytywnej energii! 
Zapraszamy na jedyne takie wydarzenie w Polsce! 

 
Plan Wyjazdu: 

 
Dzień 1 – 30.12 
Zakwaterowanie w pensjonatach od godziny 9.00 do godziny 20.00. Tego dnia odbędą się 
pierwsze atrakcje integracyjne czyli: czterogodzinna impreza na basenie, a następnie turniej 
pokera i bingo w klubokawiarni Mozart. Później przed imprezą zapraszamy na Karaoke w 
Dyskotece WESELE, a o 21.00 rozpocznie się pierwsza powitalna impreza! 
 
Dzień 2 – 31.12 
O godzinie 10.00 chętne osoby będą mogły się wybrać na niezwykłą wycieczkę na polską saharę 
czyli wyjazd melexami na wydmy. W ciągu dnia będzie można wziąć udział w turniejach o puchar 
Party Camp w Piłkę Nożną oraz Siatkówkę na hali sportowej! Wieczorem o 21.00 oczywiście 
wspólnie witamy nowy rok na imprezie Sylwestrowej w Dyskotece Wesele i Klubokawiarni 
MOZART! 



 
Dzień 3 – 1.01 
W godzinach 10.00 – 12.00 wykwaterowanie dla osób, które wykupiły pakiet na dwie noce. Po 
południu zapraszamy na noworoczne ognisko z kiełbaskami w godzinach 15.00 – 19.00. O 21.00 
rozpocznie się ostatnia impreza naszego wyjazdu w Klubokawiarni Mozart After Party z Mega 
promocjami na barze! 
 
Dzień 4 – 2.01 
Wykwaterowanie w godzinach 10.00 – 12.00 i bezpieczny powrót do domu 😊 
 
W cenie: 
- 2 lub 3 noce w wybranym pensjonacie w wybranej opcji 
- 2 lub 3 imprezy w Dyskoteka Wesele 
- Program Atrakcji 
- Opaska Wyjazdowa 
- Informator Co? Gdzie? Kiedy? Ważne! 
- Mini Menu sylwestrowe (przekąski, chipsy, paluszki) 
- Foto & Video relacja  
- Welcome Drink w Klubie 
- SMS-owy serwis informacyjny 
 
Dodatkowo w cenie Opcji VIP: 
- Miejsce siedzące podczas imprez 30.12 i 31.12 w strefie VIP. 
- Wyżywienie śniadania i obiadokolacje 
- 0,5l wódki + 1l sok/cola/sprite na parę 
- Nowoczesny Catering w sylwestra w formie szwedzkiego stołu 
- Transport limuzyną do i z klubu w dniach 30.12 i 31.12 
- Darmowa Szatnia 
 
Dodatkowe opłaty obowiązkowe: 
- Kaucja 100 zł ZWROTNA!* 
*Nie należy tej opłaty doliczać do kosztu wyjazdu. Jest to kwota pobierana w pensjonacie na poczet ewentualnych strat w pokojach. Jeśli w dniu 
wyjazdu w pokoju nie będą odnotowane żadne straty, pieniądze te zostaną zwrócone. 

 
Dodatkowe opłaty – DLA CHĘTNYCH! 
- Wycieczka Melexami na wydmy 69 zł 
- Impreza na Basenie w cenie tropikalne przekąski i 5 drinków 89 zł 
- Opcja MINI VIP – 299 zł (świadczenia z opcji VIP w opcji z innym noclegiem) 
- Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 99 zł 
 
Wyżywienie: 
Wyżywienie zapewnione jest tylko w opcji VIP lub po wykupieniu dodatku MINI VIP 
 
Transport: 
Transport należy zorganizować we własnym zakresie. Polecany transport publiczny to PKP do 
Lęborka, a z Lęborka co ok. 20 min odjeżdżają busy do Łeby i jadą ok. 20 minut. 
 
 



Zakwaterowanie: 
 

Opcja VIP Przystań Resort & Restaurant: http://port.leba.eu/pl/ 

 

   
 

Opcja DOMKI Camping Rafael: https://www.campingrafael.pl/ 

 

   
 

Opcja DE LUX: https://nocleg-nadmorze.pl/nocleg/4890969 

 

   
 

Opcja ECO: http://www.ewa.interleba.pl/ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

http://port.leba.eu/pl/
https://www.campingrafael.pl/
https://nocleg-nadmorze.pl/nocleg/4890969
http://www.ewa.interleba.pl/


Cena: 
 
Pakiet  TERMIN: od 30.12 do 1.01 (2 noce)  TERMIN: od 30.12 do 2.01 (3 noce) 
ECO  219 zł  259 zł 

DE LUX  349 zł  389 zł 
VIP  599 zł  649 zł 

DOMKI  Niedostępny  449 zł 
 
Promocje i Rabaty: 
- Zorganizuj grupę 10 osób i Ty jedź za 50% Ceny! 
- Zorganizuj Grupę 20 osób i Jedź za darmo! 
- 40 zł zniżki dla uczestników wyjazdów z Party Camp 
- 80 zł zniżki dla uczestników co najmniej dwóch wyjazdów z Party Camp 
 
Informacje i Rezerwacje: 
Pełna oferta: www.lebapartycamp.pl 
Kontakt z koordynatorem wyjazdu: 
e-mail: przemek@partycamp.pl 
tel. +48 664 462 129 
 
Dane organizatora wyjazdu: 
MS 7 Invest sp. z o.o. 
ul. Olimpijska 24/3, 84-240 Reda 
NIP: 5842753642 
Nr wpisu do Ewidencji Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych woj. Pomorskiego: 658 
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