WAKACJE BRYDŻOWE

ŁEBA

2019

14.09 - 22.09
Idealne wakacje? Morze, komfortowy hotel, świetne towarzystwo,
mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim… sporo brydża! Coś czujemy, że
w ten sposób spędzisz wakacje po raz pierwszy… ale nie po raz ostatni.
I na pewno nie będziesz żałował!

h ps://polskazachwyca.pl/wp-content/uploads/2017/10/s%C5%82owi%C5%84ski-park-narodowy-shu erstock_620909042.jpg
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Dlaczego warto wybrać się z nami do Łeby?
Zaczniemy od atrakcji brydżowych:
- Podczas tej wycieczki po raz pierwszy rozegramy Mistrzostwa Nauki Brydża na Maksy. Rywalizacja
potrwa cały dzień, a kto okaże się najlepszy dowiemy się dopiero podczas wieczornego ﬁnału. Cały
rok ćwiczeń brydżowych będzie można przelać w wielki sukces w zaledwie jeden dzień!
- Ostatnie wyjazdy tak spodobały się Mistrzom brydżowym, że na następne wyjazdy już zapisują się
kolejkami. Plotka głosi, że do Łeby nie wybiera się jeden… a aż dwóch Mistrzów Świata. Namówimy
ich na ciekawy wykład i zagranie z nami, prawda?!
- Ci Panowie Mistrzami zostali w grze drużynowej – najbardziej pres żowej rywalizacji brydżowej.
Musimy się więc w niej ćwiczyć! Przez cały tydzień rozgrywać będziemy więc Ligę brydżową.

Nie zabraknie także atrakcji obok zielonego stolika. W ten sposób łatwiej Ci będzie namówić do
wyjazdu osobę towarzysząca.
- Wywody partnera nie spływają po Tobie jak po kaczce? Trudno! Może za to spłyną podczas spływu
kajakowego? Pomachaj z nami wiosłami na rzece Chełst, czyli jednej z najczystszych rzek w Polsce.
- Łeba leży w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego – to idealne miejsce, by przejść się na spacer
lub wybrać na wycieczkę rowerową. Przejedźmy się wspólnie, poszukać te słynne wydmy.
- Nie zabraknie także rywalizacji sportowej. Kadra brydżowa pozwoli Ci ograć się w siatkówkę podczas
meczu, a także rozegramy 2 turnieje – w siatkówkę właśnie oraz w tenisa!
- to wszystko za dnia – wieczorem (oprócz oczywiście brydża) czekają na Ciebie wszelkie nadmorskie
atrakcje Łeby: restauracje, puby i kluby. Czy na mieście będą śpiewać: „Ja, uwielbiam ją, a ona gra
w brydża dla mnie”?
- Oprócz tego basen, sauna, spa, zabiegi kosmetyczne – to wszystko czekać na Was będzie
w luksusowym hotelu Łeba & Spa.
Jedziesz z nami?

h ps://www.supersplyw.com.pl/galeria

h ps://www.dzieckowpodrozy.pl
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HOTEL
Podczas naszego kolejnego wyjazdu opanujemy
komfortowy hotel Łeba & Spa, który może
pomieścić ok. 130 osób. Liczymy więc, że oprócz
nas - brydżystów nikogo w hotelu już nie będzie.
Czy nasze przewidywania się sprawdzą? To
wszystko zależy od Was!

Łeba Hotel & Spa***
ul. Nadmorska 9 b, 84-360 Łeba
T: +48 59 843 03 67
h ps://www.hotelleba.com.pl
restauracja

bar

fantastyczne śniadanie

basen

spa

zwierzęta domowe są akceptowane

W przerwach od gry w brydża będziemy mogli popływać w dużym
basenie, zrelaksować się w saunie, czy podczas jednego z masażów
w streﬁe Spa. Te ostatnie zresztą zostały nam zaproponowane
w specjalnej, niskiej cenie (sprawdź poniżej!). Podczas naszej
majowej wizyty w Hotelu Łeba&Spa zwróciliśmy uwagę na pyszne
jedzenie. Szef kuchni codziennie serwuje przysmaki z różnych
zakamarków Świata. Decydując się więc na obiadokolacje w hotelu
na pewno nie będziecie zawiedzeni. Dzięki uprzejmości właścicieli
możemy także liczyć na 10% rabat. My skorzystamy!

INSTYTUT ŁEBA SPA
M: +48 780 165 178

Masaż czekoladowy pleców
Masaż aromaterapeutyczny pleców
Relaksujący masaż twarzy i głowy
Peeling kawitacyjny twarzy
Kąpiel z hydromasażem, masaż czekoladowy pleców
Terapia w kapsule Neo-qi, masaż aromaterapeutyczny pleców
Peeling kawitacyjny z masażem twarzy, szyi i dekoltu
Peeling całego ciała i kąpiel z hydromasażem
Pielęgnacyjny zabieg na twarz oraz masaż głowy
Peeling kawitacyjny, ampułka, maska
Zabieg na ciało dobrany do potrzeb skóry, Terapia w kapsule Neo-Qi
Peeling całego ciała, masaż aromaterapeutyczny pleców

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
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CENNIK
W cenę wliczone jest: śniadanie, wszystkie atrakcje brydżowe, nielimitowane bezpłatne korzystanie z kompleksu basenowego:
basen, brodzik dla najmłodszych, sauna sucha, sauna parowa, sauna na podczerwień. Przy pobytach powyżej 5 dni spływ
kajakowy oraz wycieczka rowerowa.

obiadokolacje cena 49,50 zł / dzień.

na życzenie w recepcji: deska do prasowania, żelazko, czajnik bezprzewodowy, dodatkowy ręcznik basenowy, dodatkowo
płatne: szlafrok 10 zł/za pobyt, sejf w recepcji.
Wyposażenie każdego pokoju:
łazienka z prysznicem

Zestaw kosmetyków





Ręczniki
Internet w pokoju




Telewizor
Kanały kablowe




Telefon
Suszarka do włosów

POKÓJ DWUOSOBOWY
Elegancki (około 30 m2), wygodny i szykowny pokój z łożem
małżeńskie lub dwoma osobnymi łóżkami.
cena za osobę przy dwóch osobach w pokoju
3 dni /
2 noclegi

4 dni /
3 noclegi

5 dni /
4 noclegi

6 dni /
7 dni /
8 dni /
9 dni /
5 noclegów 6 noclegów 7 noclegów 8 noclegów

529 zł 749 zł 969 zł 1169 zł 1369 zł 1569 zł 1699 zł

POKÓJ DWUOSOBOWY LUX
Luksusowy elegancki (35m2), powiększony pokój
z łożem małżeńskim i dodatkową rozkładaną sofą.
cena za osobę przy dwóch osobach w pokoju
3 dni /
2 noclegi

4 dni /
3 noclegi

5 dni /
4 noclegi

8 dni /
6 dni /
7 dni /
9 dni /
5 noclegów 6 noclegów 7 noclegów 8 noclegów

599 zł 839 zł 1079 zł 1319 zł 1559 zł 1799 zł 1969 zł

APARTAMENT
2-pokojowy,(ok. 40 m2) apartament składający się z sypialni
z łożem małżeńskim i pokoju dziennego z rozkładaną kanapą.
cena za osobę przy dwóch osobach w pokoju
3 dni /
2 noclegi

4 dni /
3 noclegi

5 dni /
4 noclegi

6 dni /
7 dni /
8 dni /
9 dni /
5 noclegów 6 noclegów 7 noclegów 8 noclegów

679 zł 979 zł 1279 zł 1539 zł 1799 zł 2059 zł 2269 zł

POKÓJ JEDNOOSOBOWY
Elegancki (około 30 m2), wygodny i szykowny pokój, może być
przeznaczony dla jednej osoby.
cena za osobę
3 dni /
2 noclegi

4 dni /
3 noclegi

5 dni /
4 noclegi

8 dni /
9 dni /
6 dni /
7 dni /
5 noclegów 6 noclegów 7 noclegów 8 noclegów

819 zł 1159 zł 1499 zł 1799 zł 2099 zł 2399 zł 2599 zł

DOSTAWKA
Dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby w pokoju.
cena za osobę
3 dni /
2 noclegi

4 dni /
3 noclegi

5 dni /
4 noclegi

6 dni /
7 dni /
8 dni /
9 dni /
5 noclegów 6 noclegów 7 noclegów 8 noclegów

499 zł 704 zł 909 zł 1094 zł 1279 zł 1579 zł 1646 zł

Promocyjne ceny obowiązują przy wpłacie zadatku- 30% do 10. lipca 2019. Pozostałą kwotę należy przelać do
23. sierpnia 2019. Numer konta 90 1140 2004 0000 3702 7885 2157. Uwaga! Od 10. lipca ceny wzrastają o 200 zł.
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HARMONOGRAM
Sobota - 14.09
14.00- 17.00 - Zakwaterowanie
Powitalny turniej Par
Wieczorny turniej Par
Niedziela - 15.09
Analiza rozdań
Wykład
Turniej tenisowy
Rekreacyjna siatkówka na plaży (w tym mecz
instruktorzy vs brydżyści
Trzeci 2-sesyjny turniej par - I sesja
Trzeci 2-sesyjny turniej par - II sesja
Poniedziałek - 16.09
Analiza rozdań
Wykład
Czas wolny (liga brydżowa, windsurﬁng, spacery,
plażowanie)
Wycieczka rowerowa “W pogoni za Pawełkiem”
Czwarty turniej par
Piąty turniej par - “miksty”
Wtorek - 17.09
Analiza rozdań
Wykład
Czas wolny (liga brydżowa, windsurﬁng, spacery,
plażowanie)
Turniej w siatkówkę plażową
Szósty turniej par
Siódmy turniej par - “czerwono-zielony”
Środa - 18.09
Analiza rozdań
Wykład
Spływ kajakowy
Ósmy turniej par “Maksoimpy”
Dziewiąty turniej par - “Szybki Bill”

Czwartek - 19.09
Analiza rozdań
Wykład
Mistrzostwa Polski Nauki Brydża - maksy - I sesja
Mistrzostwa Polski Nauki Brydża - maksy - II sesja
Mistrzostwa Polski Nauki Brydża - maksy - III sesja
Mistrzostwa Polski Nauki Brydża - maksy - Finał
11 turniej par - “Pocieszyciel”
Piątek - 20.09
Analiza rozdań
Wykład
Pierwszy Kongresowy turniej Par
Drugi kongresowy Turniej Par
Trzeci Kongresowy Turniej Par
Ognisko
EX - 1
Sobota - 21.09
EX - 2 “Piżamowiec”
Analiza rozdań
Wykład
Czwarty Kongresowy Turniej Par
Piąty kongresowy Turniej Teamów
Piąty kongresowy Turniej Teamów - Finał
Szósty turniej Par - “Pocieszyciel”
Impreza taneczna
Niedziela - 22.09
EX - 3
Analiza rozdań
Wykład
Siódmy Pożegnalny Turniej Par
Zakończenie
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