Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM w
Grzybowie - Starym Borku, gm. Kołobrzeg
Stary Borek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
KONTAKT PHU "MABOTUR" S. C.
Od 1926 Roku Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych wspiera rozwój schronisk i turystyki
szkolnej.
Członkowie PTSM mają prawo do 20% zniżki na
noclegi w schroniskach młodzieżowych w Polsce, a po
wykupieniu międzynarodowej legitymacji PTSM prawo
do korzystania z ponad 5500 schronisk
młodzieżowych, należących do sieci Hostelling
International w 60 krajach świata.
Sieć Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w
województwie zachodniopomorskim to 11 obiektów
całorocznych i 9 sezonowych (czynnych w okresie
wakacji letnich).
Schroniska te są prowadzone przez samorządy
powiatowe i gminne.
Funkcjonowanie schronisk oparte jest na
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Nawiguj

samoobsłudze turystów.
Schroniska są otwarte dla wszystkich, którzy
akceptują obowiązujące w nich zasady, bez względu
na wiek.



Pokaż na mapie



Dodaj do planu podróży

Zapraszamy
zielone szkoły, wycieczki, kolonie letnie, obozy,
zimowiska, wyjazdy integracyjne i inne grupy
zorganizowane oraz turystów indywidualnych
Mamy zaszczyt zaproponować pobyt w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym znajdującym się w uroczej
wsi Stary Borek, która leży w pobliżu małego jeziorka i
znajduje się w strefie uzdrowiskowej C' oraz w strefie
ochrony górniczej złoża wód solankowych. Jest to
piękna, ekologiczna wieś otoczona lasami, 2,5 km od
morza. Stary Borek położony jest 6 km na zachód od
Kołobrzegu. Można tu uprawiać turystykę rowerową
lub pieszą - spacer nad jezioro, do lasu, na plażę.
Miłośnicy rowerowej jazdy znajdą tu ścieżkę
rowerową nazwaną "Bieg ku słońcu", która prowadzi
do plaży i lasem dalej do pobliskich miejscowości.
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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