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GŁÓWNĄ ATRAKCJĄ JEST NAJWIĘKSZY W REGIONIE LABIRYNT NATURALNY
Na powierzchni 5000 m2 znajduje się największy w regionie naturalny labirynt z platformami widokowymi i 5 
bazami do zdobycia po drodze do wyjścia. Jeżeli przejście labiryntu okaże się zbyt trudne, w naszym sklepie 
można nabyć mapę ułatwiającą znalezienie drogi do wyjścia. Wprawny zdobywca jest w stanie przejść nasz 
labirynt w około 20 minut. Jak szybko zrobią to uczniowie? Który z nich dotrze do wyjścia jako pierwszy i zosta-
nie królem labiryntu?

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ, DO POZOSTAŁYCH LABIRYNTÓW
Prawdziwy labirynt nie ma ślepych zaułków, zdradliwych ścieżek, mających zmylić tych, którzy po nim idą. Nie 
jest łamigłówką ogrodową o wielu fałszywych drogach. Ma jedną scieżkę wiodącą od weścia do centrum. Labi-
rynty pierwotnie służyły, by po nich chodzić, były używane do rytualnych tańców oraz ceremonii świeckich
i sakralnych. Te mniejsze służyły do kontemplacji, także dzięki wodzeniu po nich palcem. Stworzyliśmy 
w naszym parku kilka labiryntów o różnym stopniu skomplikowania, min. klasyczny czy darniowy.



A WSZYSTKIE MALUCHY ZAPRASZAMY NA NASZE PLACE ZABAW
Dla maluchów i ich rodziców przygotowaliśmy kilka atrakcji do aktywnego spędzenia czasu. Wspólna zabawa na 
placu zabaw, piaskownicy czy przy logicznych planszach o tematyce labiryntów to wspaniała inwestycja w 
rozwój dziecka. Do zwiedzania naszego parku udostępniamy drewniane wózki dla dzieci. Zmęczeni i spragnieni 
bohaterowie gier i zabaw mogą skorzystać z oferty naszego sklepu. Miejsca, gdzie można przysiąść, odpocząć, 
napić się soku i ochłodzić lodami.

ZAGRAJ Z NAMI W BOULE
Boule to tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi. Należy do najliczniej reprezento-
wanych dyscyplin sportu na świecie. Jest uprawiana coraz częściej w Polsce, głównie w parkach i niewybetono-
wanych skwerach. Rozgrywki odbywa się na bulodromie. Gra polega na rzucaniu z wytyczonego okręgu metalo-
wymi kulami (bulami) w kierunku małej drewnianej lub plastikowej kulki nazywanej prosiaczkiem lub świnką. 
Gra ta idealnie rozwija zdolności koordynacji i precyzji oraz uczy cierpliwości.



MAGICZNY OGRÓD GIER
Witaj w Magicznym Ogrodzie Gier w miejscu odpoczynku i dobrej zabawy. W naszym parku znajdziesz wielkofor-
matowe gry z różnych stron świata, wszystkie wykonane z naturalnego i przyjaznego materiału jakim jest drewno. 
Znajdziecie u nas gry indywidualne, zespołowe, logiczne i zręcznościowe. Proste zasady sprawiają, że nawet 
najmłodsi nie będą mieć problemu z ich opanowaniem, a rywalizacja i ruch na świeżym powietrzu to powrót do 
spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi z dala od wirtualnego świata. Nie ważne czy masz 1 czy 101 lat, tutaj 
każdy znajdzie coś dla siebie.

ZABAWY Z ANIMATOREM
Zapraszamy grupy na tematyczne zajęcia z animatorem. 
Poczuj smak przygody z Piratem Rabarbarem.
Odkryj na nowo i poznaj historię Kaszub - krainy piękniejszej od innych. 
Ponadto możesz z nami poznać magiczny świat Harrego Pottera i Czary ognia gdzie wszystko jest możliwe.
Nowe tematy zajęć „Smerfny zawrót głowy” i „Harry Potter i Insygnia śmierci”.



HARRY POTTER ,,INSYGNIA ŚMIERCI"
Insygnia śmierci to rozdział w którym nasz bohater wraz z przyjaciółmi wyrusza w poszukiwanie Horkruksów, 
które muszą być zniszczone. W naszym parku znajdują się ukryte w skrzynkach Horkruksy, aby do nich dotrzeć 
najpierw trzeba odnaleźć szyfr do każdej z 7 skrzynek. Wygrywa drużyna która odnajdzie wszystkie siedem 
Horkruksów. 

SMERFNY ZAWRÓT GŁOWY
Tylko u nas będzie niepowtarzalna okazja odwiedzenia domków Smerfów do których w pierszej kolejności 
bedzie trzeba odnaleśc drogę... Smerfy osobiście zaproszą naszych gości  do zwiedzenia swoich chatek. Oczywi-
ście wizyta u Smerfów to nie jedyna atrakcja. Będą rownież różne gry, konkursy oraz quizy dotyczące znajomo-
ści świata Smerfów. Wszyscy będą mogli wziąć udział w zabawach ruchowych np. teście Marudy, Zgrywusa czy 
Lalusia. Dla grup przygotowaliśmy zdrową rywalizacje gdzie każda z grup będzie miała szansę zdobyc certyfikat 
samego Papy Smerfa.



PROGRAM INTEGRACYJNY DLA SZKÓŁ
 Jeśli szukasz pomysłu na wycieczkę dla swojej klasy, zapraszamy do naszego parku .
W programie  zabawy w labiryncie i magicznym ogrodzie gier (można wybrać jeden z programów z oferty), wspól-
ne zabawy terenowe, gry i konkursy, a wszystko to zakończymy wspólnym pieczeniem kiełbasek przy muzyce. 
Gwarantujemy świetną zabawę!



UL. WSPÓLNA
KOŁO POLO MARKET

TEL. 724 801 234
BIURO@LABIRYNTPARKLEBA.PL

OFERTA DLA SZKÓŁ
(GRUPY SZKOLNE Z OPIEKUNAMI)

Dzieci bez animatora  10 pln
Dzieci z animatorem 15 pln

Opiekunowie   GRATIS

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE TELEFONICZNE,
MINIMUM TYDZIEŃ PRZED PLANOWANYM  TERMINEM PRZYJAZDU

TEL. 724 801 234

LABIRYNT PARK ŁEBA
z przyjemnością zaprasza szkoły do skorzystania ze specjalnej oferty wycieczki jednodniowej. Świetna zabawa 
zarówno dla grupy szkolnej, jak i dla opiekunów. Nasze atrakcje zapewniają nie tylko rozrywkę, ale także uczą 
miedzy innymi orientacji w terenie, radzenia sobie w nowych warunkach oraz zdrowej rywalizacji.
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