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Hotel „WODNIK”*** 
ŁEBA
położony w najbardziej urokliwej części Łeby, w dzielnicy turystyczno - 
wypoczynkowej otoczony kompleksem leśnym tuż przy plaży, w niewiel-
kiej odległości od jezior Łebsko i Sarbsko. 
Zakwaterowanie: 22 pokoje 1 osobowe do podwójnego wykorzy-
stania, 57 pokoi 2 osobowych, 7 apartamentów dwuosobowych oraz 
2 pokoje 2 osobowe przystosowane dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. W pokojach 2 osobowych oraz apartamen-
tach istnieje możliwość dostawki w postaci rozkładanej sofy lub ka-
napy.
Do dyspozycji gości: Restauracja Książęca, kawiarnia, sala bankie-
towa, sale konferencyjne (z nagłośnieniem i sprzętem audiowizual-
nym), Centrum Urody i Zdrowia - sauna sucha i infrared, lodowa misa, 
salon kosmetyczny, gabinet masażu, solarium, wypożyczalnia sprzę-
tu plażowego, plac zabaw dla dzieci.
W cenie każdego pobytu: WiFi, plac i sala zabaw dla dzieci, tenis 
stołowy
W cenie pobytu JESIEŃ: lampka wina na powitanie do pierwszej 
obiadokolacji, popołudniowy poczęstunek, 2 masaże andulacyjne 
dla każdej osoby, korzystanie z sauny.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat bez świadczeń – gratis. Par-
king - 35,-zł/doba, garaż 50,-zł/doba. Pobyty – min. 4 noce.PODANE 
CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na 
dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ 
CENĘ * 

POLWOD

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

WODNIK

„WODNIK” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-30.04.23, 
15.09-21.12.23

30.04-30.06.23, 
25.08-15.09.23 30.06-25.08.23

DOR/1/2P 277 406 466
DOR/2/2P 255 353 383

DOR/APT2/2P 315 455 555
DZ(4-12)/DO-

S/2,APT/2P 168 168 168

DOR/DO-
S/2,APT/2P 206 206 206

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/leba/wodnik-hotel.html
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ŁEBA
miasteczko z XIII–wiecznym rodowodem, położone przy ujściu rzeki Łeby.
Obecnie pełni rolę znanego kurortu, z szeroką piaszczystą plażą, jezio-
rem Łebsko, małym portem morskim.
W środkowej części mierzei znajduje się atrakcja Słowińskiego Parku Na-
rodowego–największe w Europie, wędrujące wydmy (z prędkością od 5 
do 30 m rocznie), dochodzące do 35 m wysokości, z największym polem 
wydmowym o powierzchni 500 ha.
W okresach jesiennym i wiosennym duże nasycenie powietrza jodem jest 
zalecane osobom ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, a także 
mieszkańcom terenów ekologicznie zagrożonych.


