Szkolne Schroniska
Młodzieżowe
w Polsce
najlepsza,
sprawdzona
baza noclegowa

Trochę historii

DRODZY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I RODZICE

Turystyka i krajoznawstwo to cały świat doznań i przeżyć związanych z poznawaniem
i odkrywaniem piękna naszej Ojczyzny. Jednym z elementów każdego wyjazdu jest znalezienie dogodnego miejsca noclegowego spełniającego nasze oczekiwania.
W Wasze ręce oddajemy katalog wybranych ofert Szkolnych Schronisk Młodzieżowych
w Polsce, w którym znajdziecie wiele propozycji komfortowego, bezpiecznego, przygotowanego z myślą o dzieciach i młodzieży, noclegu. Nasze schroniska to placówki oświatowe prowadzone przez samorządy powiatowe i gminne, a nadzorowane przez Kuratora
Oświaty. W katalogu prezentujemy wiele atrakcyjnych miejsc oraz podpowiadamy, co
warto zwiedzić w danym regionie. Bezsporną atrakcją szkolnych schronisk młodzieżowych jest ich lokalizacja. Turysta może z nich skorzystać w każdym zakątku Polski. Stanowią one wspaniałą bazę wypadową w góry; można dzięki nim wypoczywać nad Bałtykiem
i na pojezierzach; pomagają w zwiedzaniu najważniejszych centrów krajoznawczych i turystycznych naszego kraju.
Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie dla Was ułatwieniem w planowaniu wycieczek
grupowych i wyjazdów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług
oferowanych przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe.
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Idea schronisk młodzieżowych na świecie jest realizowana
ponad 100 lat. Jej prekursorem był w sierpniu 1909 r. niemiecki
nauczyciel
Richard
Schirmann.
Zaowocowała
ona
uruchomieniem w 1912 r. pierwszego na świecie schroniska
w Altenie (Altena Castle). W 1919 r. powstaje Niemieckie
Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych, a jako trzecie
z kolei na świecie – Stowarzyszenie Polskich Schronisk
Młodzieżowych. Obecnie w ponad 90 państwach całego
świata działają schroniska młodzieżowe w liczbie około 4 500
obiektów, które stanowią największą i najlepiej zorganizowaną
sieć tanich noclegów. W Polsce działają 4 schroniska
młodzieżowe prowadzone przez PTSM, oraz 154 Szkolne
Schroniska Młodzieżowe całoroczne, a dodatkowo na okres
wakacji letnich samorządy i władze oświatowe wspólnie
z PTSM organizują około 100 placówek sezonowych.
Działające od 1926 roku Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych wspiera rozwój schronisk i turystyki
szkolnej. Członkowie PTSM mają prawo do zniżek na noclegi
w schroniskach młodzieżowych w Polsce, a po wykupieniu
międzynarodowej legitymacji PTSM prawo do korzystania
z bazy schronisk młodzieżowych, należących do sieci Hostelling
International w 60 krajach świata.
W każdym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym turystę
spotka gościnność i odpowiadające jego oczekiwaniom warunki
pobytu. Obecnie znakomita większość schronisk młodzieżowych
w Polsce odpowiada wysokim standardom wyposażenia,
a także jakości świadczonych usług turystycznych. Zdarzają się
wprawdzie schroniska o nieco skromniejszych warunkach
noclegowych (na przykład piętrowe łóżka w salach), ale
rekompensują to najniższe ceny noclegów już od kilkunastu
złotych za nocleg. Funkcjonowanie schronisk oparte jest na
samoobsłudze turystów. Wszystkie obiekty dysponują coraz
bardziej
nowoczesnymi
kuchniami
samoobsługowymi
z niezbędnym do przyrządzania i skonsumowania śniadań
i kolacji wyposażeniem. Większość posiada ciekawe zaplecze
rekreacyjne i sale dydaktyczne. Szkolne wycieczki edukacyjne
i krajoznawcze, organizatorzy ,,zielonych szkół”, obozów
wędrownych, kolonii i zimowisk, ale także uczestnicy
wypoczynku rodzinnego i turyści indywidualni zawsze znajdą
w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych komfortowy,
bezpieczny nocleg w rozsądnej cenie.
Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bez względu na wiek,
którzy akceptują obowiązujące w naszych Schroniskach
zasady.

Serdecznie zapraszamy!

Objaśnienie Symboli:
Miejsce na ognisko/grilla
Sklepik
Parking dla samochodów
osobowych
Parking dla autobusów
Parking strzeżony
Parking płatny
Jadalnia
Kuchnia samoobsługowa
Możliwość zamawiania
posiłków
Dostępne pokoje z
łazienkami
łazienka ogólnodostępna
Możliwość płacenia kartą
płatniczą
Dostęp do internetu
Wi-Fi
Bezpłatne materiały
turystyczne
Wypożyczanie rowerów
Wypożyczanie sprzętu
sportowego
Sala multimedialna
Sala TV
Sala relaksacyjna
Boisko sportowe
Pole namiotowe/kamping
Pokoje dla
niepełnosprawnych
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SSM w Brzesku

SSM w Bydgoszczy

SSM w brzesku

ul. Piastowska 2B,
32-800 Brzesko
14 65 203 40 (wew.21)
14 66 300 63
recepcja@ssm-brzesko.pl
www.pce-brzesko.pl
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funkcjonuje od 2003 roku. Swoim klientom zapewnia wysoki standard i profesjonalną
obsługę. Nasz ośrodek należy do najładniejszych tego typu obiektów w Polsce.
Opisując naszą bazę należy dodać, iż teren schroniska jest ogrodzony i otoczony
pasmem zieleni, co umożliwia duży kontakt z przyrodą i daje możliwość
organizowania spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu. Schronisko stało się
niezwykle popularnym miejscem wypoczynku dla grup sportowych z całej Polski.
Dzięki bliskiemu sąsiedztwu ze szkołami powiatu,
możliwe jest organizowanie zajęć na hali sportowej,
orliku czy siłowni. Kilkukrotnie w ciągu roku odbywają
Liczba miejsc:
się u nas rekolekcje dla młodzieży, odwiedza nas też
112
coraz więcej gości z zagranicy. W 2018 przeprowadzona
została termomodernizacja budynku, remont kuchni,
oraz wyłożono kostkę brukową wokół budynku. W 2019
Rodzaj pokoi:
roku obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
4 osobowe
otwarto zewnętrzną siłownię i miejsce obsługi
z łazienkami
rowerzystów. Wszystko to pozwala na podniesienie
poziomu oferowanych przez nas usług.
Swoim gościom oferujemy:
112 miejsc noclegowych – w każdym pokoju łazienka i 4 pojedyncze łóżka
Jadalnię mieszczącą ponad 100 osób, która służy również jako sala wykładowa lub
konferencyjna, Dużą świetlicę, świetnie sprawdzającą się podczas uroczystości
i spotkań rekreacyjnych, 2 sale telewizyjne wyposażone w sprzęt RTV i AV
z dostępem do telewizji satelitarnej, miejscem wypoczynku dla grup sportowych
z całej Polski, zaplecze sanitarne z pralnią, suszarnią i prasowalnią, ogród z altaną
idealny na zorganizowanie grilla, bezpłatny parking oraz dostęp do internetu.
Wyżywienie: Dla grup zorganizowanych oferujemy całodzienne wyżywienie
(śniadania, obiady, kolacje) w atrakcyjnej cenie. Ponadto dysponujemy kuchnią
samoobsługową kompleksowo wyposażoną w: kuchenkęgazową lodówkę, czajnik
bezprzewodowy, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę do naczyń, oraz wszystko to, co
jest potrzebne do przygotowania posiłku.

SSM w Bydgoszczy:

Schronisko mieści się w budynku, który powstał ponad
sto lat temu - ma więc charakter zabytkowy. Prezentuje
się okazale jako budowla neogotycka, dwupiętrowa
z ostatnią kondygnacją częściowo ograniczoną
spadzistym dachem. Stworzenie i utrzymanie
Rodzaj pokoi:
wysokiego standardu stało się możliwe dzięki
1,2,3,4,6,12 osobowe
kapitalnemu remontowi przeprowadzonemu w II
połowie lat ‘80 oraz zabiegom konserwatorskim
realizowanym na bieżąco.
W chwili obecnej Schronisko dysponuje 90 miejscami noclegowymi w pokojach
1, 2, 3, 4, 6 i 12 osobowych. Cztery pokoje jednoosobowe mają pełne węzły
sanitarne. Wszystkie pokoje jedno i dwuosobowe mają na wyposażeniu telewizory
i czajniki elektryczne. Na część ogólnodostępną składają się przestronne
i funkcjonalnie urządzone pomieszczenia wejściowe i hol recepcyjny, świetlica,
jadalnia z zapleczem oraz obiekty sanitarne (umywalnie, natryski, ubikacje).

Liczba miejsc:
90

ul. Sowińskiego 5,
85-083 Bydgoszcz
Tel. +48 52 322 75 70,
fax +48 52 566 95 85
schronisko@ssm.bydgoszcz.pl
www.ssm.bydgoszcz.pl

Wyżywienie: nowoczesna kuchnia
samoobsługowa.
Co warto zwiedzić w okolicy:
Dzięki świetnej lokalizacji Szkolne
Schronisko Młodzieżowe jest chętnie
odwiedzane przez turystów krajowych
i zagranicznych. Usytuowane w centrum
miasta stanowi doskonały punkt
wypadowy do wędrówek po Bydgoszczy.
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PSSM w Chęcinach
Co warto zwiedzić:
• Ruiny Zamku Królewskiego,
• Jaskinia Raj, Jaskinia Piekło,
• Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
• Centrum Nauki Leonardo Da Vnci
w Podzamczu,
• Kościół parafialny,
• klasztor Ojców Franciszkanów,
• Niemczówka, Ścieżka Mnicha,
• Synagoga i cmentarz żydowski,
• Dwór Starostów Chęcińskich,
• Muzealna Izba Górnictwa
w Miedziance.

SSM w Chęcinach posiada również kilka filii:
Filia Nr 1 w Bodzentynie
pSSM w Chęcinach:

ul. Białego Zagłębia 1,
26-060 Chęciny
tel/fax: 41 31 52 654
kom: 697 844 401
pssm_checiny@op.pl
www.ssm-checiny.pl

Schronisko jest nowoczesnym obiektem turystycznym
przeznaczonym dla osób, które lubią aktywną formę
wypoczynku. Położone jest w cichym zakątku Chęcin
z widokiem na symbol miasta – Zamek Królewski. Teren
placówki jest pod całodobowym dozorem recepcjonistów, monitorowany szesnastoma kamerami zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W najbliższej
okolicy jest dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych, rowerowych oraz kajakowych po malowniczo
płynącej rzece Nida.
Organizujemy białe i zielone szkoły, obozy harcerskie,
sportowe, taneczne, kolonie oraz zimowiska. Malowniczo położony Powiat Kielecki to kraina, w której każdy
miłośnik wypoczynku na łonie natury znajdzie coś dla
siebie. Nasza mała ojczyzna zachęca do odwiedzenia
wyjątkowych zabytków i podziwiania niepowtarzalnych
pejzaży. Turyści, którzy zawitają do nas będą mogli
zmierzyć się z najstarszymi w Europie pasmami górskimi
i wyjątkowo atrakcyjnymi zabytkami przyrodniczymi.

Liczba miejsc:

180
2 osobowe
z łazienkami (6)
4 osobowe (49)

cena pobytu:
od 13 zł sa osobę

zniżki dla dzieci,młodzieży,
nauczycieli oraz zniżki
dla członków PTSM.

1,2,3,4,wieloosobowe

Filia Nr 2 w Łagowie
ul. Zapłotnia 1 A,
26-025 Łagów
41 307 41 04, 663 668 064
lagow@ssm-checiny.pl
www.ssm-checiny.pl

Liczba miejsc: 50
Rodzaj pokoi:
1,2,wieloosobowe

Obiekt
całoroczny

Schronisko na potrzeby swoich klientów posiada kuchnie samoobsługowe z pełnym wyposażeniem gastronomicznym. Oferujemy całodzienne wyżywienie,
stołówka znajduje się w budynku Schroniska (posiłki należy zmawiać pod numerem (41 31 51 068), catering.

Usługi:

Do dyspozycji naszych gości są dwa bezpłatne parkingi dla samochodów osobowych i autokarów całodobowo monitorowane, świetlice z tv, sprzętem video, sala
konferencyjna na 60 osób oraz Wi-Fi w całym budynku. W recepcji istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu sportowego oraz grilla. Schronisko
posiada miejsce na ognisko, oferuje bezpłatne materiały turystyczne.
boiska do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, w pobliżu nowoczesna hala sportowa
z kompleksem boisk, kortów tenisowych oraz wypożyczalnią rowerów.
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Liczba miejsc: 50
Rodzaj pokoi:

Rodzaj pokoi:

Wyżywienie:

Rekreacja:

ul. Wolności 1A,
26-010 Bodzentyn
41 311 61 91, 665 533 961
bodzentyn@ssm-checiny.pl
www.ssm-checiny.pl

Filia Nr 3 w Mąchocicach
Mąchocice Scholasteria 56 A,
26-001 Masłów
41 311 11 04, 664 679 450
scholasteria@ssm-checiny.pl
www.ssm-checiny.pl

Liczba miejsc: 50
Rodzaj pokoi:
1,2,3,4,wieloosobowe

Filia Nr 4 w Nowej Słupi
ul. Świętokrzyska 61,
26-006 Nowa Słupia
41 317 70 16, 798 607 975
nowaslupia@ssm-checiny.pl
www.ssm-checiny.pl

Liczba miejsc: 56
Rodzaj pokoi:
1,2,3,4,wieloosobowe
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Opis regionu
Nie bez powodu Trójmiasto nazywane jest Klejnotem
Pomorza. Zapierające dech w piersi widoki i liczne atrakcje
sprawiają, że turyści chętnie do nas wracają. Jesteśmy
w stanie sprostać najbardziej wymagającym turystom morze, lasy, wzniesienia z punktami widokowymi, ścieżki
rowerowe i piesze. Na nudę nie będą też narzekać miłośnicy
sztuki i nauki, dysponujemy bowiem bogatą ofertą muzeów,
placówek naukowych i zabytków architektonicznych. Na
szczególną uwagę zasługuje Stare i Główne Miasto, które
tętni życiem cały rok. W obrębie centrum odbywa się wiele
miejskich wydarzeń m.in. Jarmark Św. Dominika, Jarmark
Bożonarodzeniowy, warto więc przed przyjazdem zajrzeć na
Portal Miasta Gdańska - www.gdansk.pl i zapoznać się
z aktualnościami. Dużą popularnością cieszy się również
gdańskie ZOO, będące największym ogrodem zoologicznym
w Polsce, oferujące niezapomniane przeżycia nie tylko dla
dzieci. Na terenie Trójmiasta można poruszać się Pomorską
Koleją Metropolitarną oraz Szybką Koleją Miejską, dzięki
czemu podróż po regionie jest możliwe szybka i komfortowa.

SSM w Gdańsku

Co warto zwiedzić w okolicy:
• Stare i Główne Miasto,
• ZOO w Oliwie,
• Katedra i Park w Oliwie,
• Pachołek w Oliwie – punkt widokowy,
• Stadion PGE Arena,
• Muzea m.in.: Muzeum II Wojny Światowej,
Muzeum Gdańska, Muzeum Narodowe itd.,
• Centrum Hevelianum,
• Góra Gradowa,
• Westerplatte,
• Europejskie Centrum Solidarności,
• Molo w Sopocie,
• Akwarium Gdyńskie,
• Klify w Gdyni Orłowo.

Liczba miejsc:
113
Rodzaj pokoi:
1 osobowe: 1
2 osobowe: 6
4-5 osobowe: 4
wieloosobowe: 12

CENA:

22,00 – 56,00 zł

Marzy ci się aktywny wypoczynek? Zapraszamy do
naszego Schroniska w Gdańsku, gdzie poznasz
uroki Trójmiasta i okolic. Liczne atrakcje zadowolą
każdego turystę, zarówno tego, który chce spędzić
czas intensywnie, ale i tego, który preferuje błogi
relaks na łonie natury.

wyżywienie: W

Al. Grunwaldzka 244,
80-314 Gdańsk
tel. 58 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl
www.ssm.gda.pl
FB Gdański Zespół Schronisk
i Sportu Szkolnego

Liczba miejsc:
211
Rodzaj pokoi:
2 osobowe: 18
3-4 osobowe: 44

Schronisku znajdują się
CENA:
ogólnodostępne kuchnie, wyposażone w sprzęt,
22,00 – 56,00 zł
który pozwala naszym gościom na samodzielne
wyższa w sezonie letnim
przygotowanie posiłków. Ponadto jest możliwość
wykupienia wybranych posiłków w stołówce,
Obiekt
która znajduje się na terenie Schroniska. Więcej
całoroczny
informacji na temat wyżywienia można uzyskać
telefonicznie bądź mailowo.
Rekreacja : boisko do piłki koszykowej, siatkówki plażowej, piłki nożnej,
wiata na ognisko/grill, gry planszowe, bilard, piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy,
sale konferencyjne, najbliższa plaża oddalona o 6 km.

Obiekt
całoroczny

Liczba miejsc:
63
Rodzaj pokoi:
1 osobowe: 1
2 osobowe: 16
4-5 osobowe: 7
wieloosobowe: 1

CENA:

22,00 – 56,00 zł

wyższa w sezonie letnim

Obiekt
całoroczny
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Filia Wałowa

Schronisko znajduje się w samym centrum
miasta, w odległości 1 km od Dworca Głównego.
Dogodna
lokalizacja
zapewnia
komfort
zwiedzania Starego i Głównego Miasta oraz
znajdujących się w okolicy najpiękniejszych
gdańskich zabytków.
Wyżywienie: Kuchnia samoobsługowa, catering
Rekreacja: bilard, piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy,
gry planszowe, kawiarenka internetowa, najbliższa plaża oddalona o 7 km.
wyższa w sezonie letnim

Filia Główna – Grunwaldzka

ul. Wałowa 21, 80-858 Gdańsk
tel. 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl
www.ssm.gda.pl

ul. Kartuska 245b, 80-125 Gdańsk
tel. 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl
www.ssm.gda.pl

Filia Kartuska

Schronisko usytuowane jest w zabytkowej
kamieniczce oddalonej o 15 minut od centrum
Gdańska, a tym samym od najpiękniejszych
gdańskich zabytków. Gościnna atmosfera,
komfortowe pokoje i profesjonalna obsługa to
największe atuty schroniska. To idealne miejsce
zarówno dla szkolnych wycieczek, jak i rodzinnego
wypoczynku.
Wyżywienie: kuchnia samoobsługowa, catering
Rekreacja: bilard, piłkarzyki, cymbergaj, tenis
stołowy, gry planszowe, kawiarenka internetowa,
najbliższa plaża oddalona o 10 km
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SSM Góra Św. Anny
SSM Garbatka Letnisko
Liczba miejsc:
72

dostosowane
dla osób
niepełnosprawnych

Rodzaj pokoi:
wieloosobowe

obiekt
monitorowany

Schronisko
całoroczne

atrakcyjna
lokalizacja

ul. H.Lewandowicz 4,
26-930 Garbatka- Letnisko
48 6210047
537 490 090
ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
www.drzewna.com

SSM góra św. anny:

ul. Szkolna 1,
Góra Św. Anny 47-150
tel/fax + 48 774615473
szkolneschronisko@wp.pl
http://ssm-goraswanny.pl

Jeśli chcesz odpocząć w kameralnym i przytulnym
Liczba miejsc:
miejscu lub miło spędzić czas ze znajomymi, to
50
właśnie nas znalazłeś. Nasze Schronisko
położone jest w malowniczej i niepowtarzalnej
scenerii Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.
Rodzaj pokoi:
Miejsce to przyciąga nie tylko ze względu na walory
1,2,3,4,8 osobowe
geograficzne i przyrodnicze, stanowi również atrakcję
jako pomnik historii i miejsce kultu Św. Anny .
Oferujemy 50 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4 i 8-osobowych. Naszym
gościom zapewniamy dostęp do świetlicy wyposażonej w projektor, komputer
z dostępem do internetu, piłkarzyki, gry planszowe, mapy, foldery .W całym obiekcie
można korzystać z bezpłatnego dostępu do Wi-Fi. Udzielamy również informacji
turystycznej o okolicy i regionie. Na terenie schroniska znajduje się zielony kącik
rekreacyjny z ławkami, miejscem na ognisko i do grillowania. Nieopodal znajduje się
boisko, drewniane stoły z ławkami, stoły szachowe, mini-plac zabaw, niewielki amfiteatr
z siedziskami do występów scenicznych.

Co warto zwiedzić:

• Największy w Europie Amfiteatr skalny
z Pomnikiem Czynu Powstańczego
dłuta X. Dunikowskiego,
• Geopark - rezerwat geologiczny
z punktem widokowym,
• Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”
wraz z licznymi ścieżkami
dydaktycznymi i rezerwatami,
• Bazylika Świętej Anny z Grotą Lurdzką
i zespołem kaplic kalwaryjskich,
• Muzeum Czynu Powstańczego
i Muzeum Misyjne,
• W pobliżu znajduje się całoroczna
zjeżdżalnia grawitacyjna,
• Zamek Moszna, Jura Park Krasiejów,
• Sanktuarium Św. Jacka i pałac
w Kamieniu Śląskim,
• Zespół pocysterski w Jemielnicy oraz
Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie,
Park Miniatur w Olszowej.
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SM PTSM „ OLEANDRY” W KRAKOWIE
Liczba miejsc:
225

MOŻLIWOŚĆ
KORZYSTANIA Z
POSIŁKÓW

Rodzaj pokoi:

2,3,4,5,6,8,9,10,12 os.

OBSŁUGA TURYSTÓW
KRAJOWYCH
I ZAGRANICZNYCH

CZYNNE
CAŁĄ DOBĘ

ŚWIETNA
LOKALIZACJA

ul. Oleandry 4,
30-060 Kraków
12 633 88 22,
schronisko@smkrakow.pl
www. smkrakow.pl

Wyżywienie:

kuchna samoobsługowa.

SSM W PUŁAWACH
Liczba miejsc:
105

korzystne
ceny

Rodzaj pokoi:

elastyczność

opieka przez
24 h

atrakcyjna
lokalizacja

1,2,3,6,8 osobowe

ul. Włostowicka 25
24-100 Puławy
tel/fax: 81 886 33 67
recepcja@ssmpulawy.pl
www.ssmpulawy.pl
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SSM w Koninie

ul. Leopolda Staffa 5,
62-510 Konin
tel./fax (63) 242-72-35
www.ssm.konin.pl
recepcja@ssm.konin.pl

Liczba miejsc: 50
Obiekt całoroczny

Konin i okolice to region godny uwagi oraz bliższego poznania.
Położony malowniczo, w centrum Polski, na historycznym Szlaku
Bursztynowym i Szlaku Piastowskim. Miasto gościnne i otwarte na
turystów. Okolice Konina to doskonały teren do uprawiania sportów
wodnych, turystyki pieszej i rowerowej.
Atuty ssm w Koninie:
• 50 miejsc noclegowych,
• obiekt całoroczny należący do sieci PTSM i IYHF,
• możliwość zorganizowania obozów sportowych, kolonii,
biwaków i zimowisk,
• ogólnodostępna kuchnia, catering dla grup
zorganizowanych,
• monitorowany parking,
• świetlica z projektorem i sprzętem multimedialnym,
• sieć WiFi,
• możliwość zorganizowania rejsów statkami spacerowymi,
• wypożyczalnia rowerów dla gości Schroniska,
• orlik, plac zabaw, siłownia, sala gimnastyczna,
• warsztaty, lekcje i gry terenowe w Muzeum Okręgowym,
• zniżki dla młodzieży szkolnej, nauczycieli, członków PTSM,
• bezpośredni dojazd autobusami z dworca PKP-PKS,
• organizujemy wycieczki i zajęcia na zamówienie grup
zorganizowanych.
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Warto zobaczyć w Koninie:
• Starówka
(Bulwar Nadwarciański, Słup Milowy, synagoga,
dworek Z. Urbanowskiej, Park Chopina),
• Ośrodek Edukacji Leśnej w Koninie,
• Muzeum Okręgowe w Koninie
(słoń leśny, zbiory judaików, dworek, spichlerz,
skansen, wystawy stałe i czasowe),
• Jezioro pokopalniane tzw. „Turkusowe Jezioro”,
• Park Makiet „Mikroskala”,
• Zakłady pracy m.in.
Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin.
Warto zobaczyć w okolicach Konina:
• Sanktuarium Maryjne w Licheniu,
• Klasztor Ojców Kamedułów w Bieniszewie,
• Klasztor w Lądzie,
• Ośrodek Edukacji Leśnej w Grodźcu i Lądzie,
• Wioska norweska „Arendel”,
• Marina Ślesin (szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski), park linowy,
• Kopalnia Soli Kłodawa,
• Winnica Lisewo,
• Wieża widokowa „Złota Góra”,
• Obszary chronione Natura2000, parki krajobrazowe,
• Baza nurkowa Honoratka,
• Aeroklub koniński w Kazimierzu Biskupim (przeloty
turystyczne, szkolenia szybowcowe),
• Termy Uniejów,
• Skansen Bicz,
• Odkrywki pokopalniane,
• Szlak Piastowski i Bursztynowy,
• Biskupin, Kruszwica, Gniezno.
13
13

SSM w Krakowie i Zakopanem
KRAKÓW-SOKOLSKA:
Obiekt przy ul.Sokolskiej to położone przy bulwarach
nad Wisłą, idealne miejsce na nocleg blisko centrum
Krakowa. Dogodna lokalizacja, zaciszna i spokojna
okolica, obok duży teren zielony z placem zabaw. Pięknie
Rodzaj pokoi: odnowiony zabytkowy budynek „Sokół” z różnymi pod
2 osobowe: 2
względem oferowanego standardu i cen pokojami
2 osobowe: 2
zachęcają do skorzystania z naszej oferty.
z łazienką
SSM Kraków–Sokolska znajduje się około 1,5 km od
3 osobowe: 2
Wawelu, do dzielnicy Kazimierz spacer to ok.10 min.
4 osobowe: 6
W okolicy znajduje się przystanek autobusowy
7 osobowy: 1
i tramwajowy, z którego można dojechać do Dworca,
Rynku Głównego, lub do Kopalni Soli w Wieliczce.
Wyżywienie: kuchnia samoobsługowa z pełnym wyposażeniem.
Udogodnienia: wszystkie pokoje z TV, węzły sanitarne z ciepłą i zimną wodą,
natryski, pralka, bezpłatne Wi-Fi, możliwość wypożyczenia rowerów.

Liczba miejsc:
45

ul. Sokolska 17, 30-510 Kraków
+48 12 345 57 85, +48 601 85 88 44
sokolska@ssm.com.pl
www.ssm.com.pl

KRAKÓW-GROCHOWA:

OBIEKT PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków
48 12 653 24 32, 48 697 66 18 66
krakow@ssm.com.pl
www.ssm.com.pl

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Podgórze,
w cichej i spokojnej okolicy, dzięki czemu oferujemy
wygodny wypoczynek. W odległości około 200m.
znajduje się duży teren rekreacyjny i zalew „Bagry” gdzie
można skorzystać z kąpieli, wypożyczyć kajaki, rowerki
i inny sprzęt wodny. Biegnąca niedaleko trasa szybkiego
tramwaju umożliwia sprawne poruszanie się po Krakowie.
Dojazd do Rynku Głównego zajmuje około 20 minut.
Posiadamy bogato wyposażoną bazę noclegową
i idealne warunki szczególnie dla dużych grup
zorganizowanych.
Natomiast
dla
turystów
indywidualnych oferujemy zróżnicowane cenowo
w zależności od standardu pokoje.
wyżywienie: na każdym piętrze znajduje się w pełni
wyposażona kuchnia samoobsługowa, oraz jadalnia
dostosowana do serwowania i spożywania posiłków.
W odległości ok. 100m od schroniska znajduje się
restauracja gdzie jest możliwość zamówienia
wyżywienia w rozsądnych cenach.

Liczba miejsc:
220
Rodzaj pokoi:
1 osobowe: 6
2 osobowe: 6
2 osobowe: 19
2-3 osobowe: 28
(z łazienkami)

3 osobowe: 10
4-5 osobowe: 19
4-6 os. apartament: 1
Dostosowane dla osób
niepełnosprawnych

Udogodnienia: wszystkie pokoje wyposażone w TV, zaplecze sanitarne
z natryskami, pralka, suszarki i prasowalnia, bilard, stół do ping-ponga, świetlice
rekreacyjne, bezpłatne Wi-Fi, bezpłatny parking dla samochodów osobowych
i autokarów.
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Naszym gościom pomożemy
w organizacji pobytu, lub
zwiedzania Krakowa i okolic
z przewodnikiem. W schronisku
można również zorganizować
zajęcia świetlicowe lub aktywnie
spędzić czas. Na życzenie,
zgłoszone odpowiednio wcześniej,
możemy
przygotować
za
dodatkową opłatą pogadanki
z zakresu turystyki i rekreacji, oraz
inne według sugestii organizatora.

Filia SSM – Zakopane, Krzeptówki:
Filia krakowskiego SSM w Zakopanem to idealne miejsce
Liczba miejsc:
z tanimi noclegami dla wycieczek szkolnych, wyjazdów
35
integracyjnych i rodzin z dziećmi. Kameralny budynek w
stylu zakopiańskim zlokalizowany jest
tuż
Rodzaj pokoi: obok Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na
1 osobowe: 1
Krzeptówkach. Z okien Schroniska mamy przepiękny
2 osobowe: 7
widok na Giewont. Spędzony tu czas umili Wam chwila
3 osobowe: 2
odpoczynku nad potokiem opływającym budynek od
strony południowej. Teren wokół placówki jest ogrodzony,
4 osobowe: 2
znajduje się tu miejsce rekreacyjne, niewielki plac zabaw
6 osobowy: 1
dla dzieci, mini boisko i ogrodowy grill z zadaszoną wiatą.
Posiadamy parking dla samochodów osobowych.
Recepcja Schroniska jest czynna całą dobę. Pracownicy służą pomocą w organizacji
pobytu, udzielą również szczegółowej informacji turystycznej jak i pogodowej.
Wyżywienie: do dyspozycji gości duża, dobrze wyposażona kuchnia i jadalnia
pełniąca funkcję świetlicy. W odległości ok. 200m od obiektu znajdują się
restauracje gdzie można zamówić tanie i smaczne całodniowe wyżywienie.
Udogodnienia: pokoje z TV, zaplecze sanitarne z natryskami, pralnia,
suszarnia, bezpłatne Wi-Fi, sprzęt rekreacyjny, leżaki, stół do ping-ponga, mini
wypożyczalnia sprzętu sportowego.
Dojazd do dolin: Kościeliskiej, Chochołowskiej
zapewniają busy odjeżdżające z przystanku przy Sanktuarium. Wyprawa na
Krupówki (centralna ulica w Zakopanem) to spacer ok. 25 minut lub przejazd
miejskim autobusem nr 11.
Zakopane jest nie tylko fantastyczną bazą wypadową na emocjonujące górskie
wspinaczki, ale pozwala również odwiedzić liczne muzea, teatr itp. Zimą do dyspozycji
amatorów białego szaleństwa pozostaje kilkadziesiąt wyciągów narciarskich o
różnym stopniu trudności. Natomiast latem czekają na turystów kilometry ścieżek i
szlaków– od spacerowych, po wiodące skalnymi górskimi graniami.

Ul. Krzeptówki 2, 34-500 Zakopane
48 18 20 66 158, 48 660 63 73 36
e-mail: zakopane@ssm.com.pl
www.ssm.com.pl
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SSM w Legnicy

SSM w Lubachowie
58-114 Lubachów, Lubachów 12
74 850 99 26
recepcja@schronisko.lubachow.pl
www.schronisko.lubachow.pl

SSM w lubachowie:

Zapraszam
serdecznie
do
Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego położonego
w malowniczej górskiej miejscowości
Lubachów (woj. dolnośląskie).
Schronisko stanowi świetną bazę wypadową
Rodzaj pokoi:
dla młodzieży szkolnej, grup zorganizowanych,
1,2,4,6 osobowe
a także osób prywatnych, ponieważ
w niewielkiej odległości znajduje się wiele
dostosowane
atrakcji turystycznych. Jest doskonałym
dla osób
miejscem do zorganizowania zielonej szkoły,
niepełnosprawnych
obozu
wędrownego,
konferencji
czy
szkolenia. Oferujemy tanie noclegi w wysokim
standardzie.
Dysponujemy 51 miejscami noclegowymi w 14 pokojach. Posiadamy
pokoje o standardzie schroniskowym (z węzłem sanitarnym na korytarzu):
6 pokoi 6 osobowych oraz pokoje o podwyższonym standardzie
z łazienkami: 2 pokoje 4 osobowe, 1 pokój 2 osobowy i 5 pokoi
1 osobowych (w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych),

Liczba miejsc:
51

SSM w legnicy:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
położone jest przy Parku Miejskim w pełnej zieleni
spokojnej dzielnicy, 10 min od Dworca PKP i PKS.
Legnica to miasto pełne zabytków i ciekawej
historii dlatego stanowimy doskonałe miejsce do
organizacji
pobytów edukacyjnych, zimowisk,
kolonii letnich dla dzieci i młodzieży.
ul. Jordana 17,
59-220 Legnica
76 86 254 12
fax 76 723 33 27
e-mail: recepcjassm@legnica.eu
www.ssm.legnica.eu

wyżywienie: kuchnia samoobsługową
z pełnym wyposażeniem
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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49 miejsc w pokojach 2,3,4, 5-osobowych,
węzły sanitarne z ciepłą i zimną wodą, natryski,
świetlicę wyposażoną w sprzęt RTV,
salę widowiskową na 180 osób (rzutnik,
sprzęt nagłaśniający, ekran, tablicę flipchart),
salę konferencyjną na 60 osób (telewizor,
wieżę CD),
dostęp do internetu bezprzewodowego,
patio,
parking dla samochodów osobowych,
pomoc w zorganizowaniu posiłków
i przewodnika,
pełną informacje turystyczną,
dodatkowe zniżki dla posiadaczy Karty
Dużej Rodziny oraz legitymacji PTSM-u.

Liczba miejsc:
49
Rodzaj pokoi:
2,3,4,5 osobowe

z pełnym wyposażeniem.

Co warto zwiedzić:

• Lubachów: zapora wodna wraz z elektrownią na jeziorze
Bystrzyckim,
• Zagorze Śląskie (odległość 4 km): zamek Grodno,
• Walim (odległość 11 km): muzeum sztolni walimskich,
• Jedlina Zdrój (odległość 12 km): pałac w Jedlince,
• Świdnica (odległość 12 km): katedra Św.Stanisława i Wacława
z wieżą o wys. 103m., Kościół Pokoju (zabytek wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO), Muzeum Kupiectwa, wieża
ratuszowa,
• Wielka sowa (odległość 13 km): wieża widokowa i schronisko
Bacówka,
• Głuszyca (odległość 13 km): kompleks Osówka,
• Andrzejówka (odległość 14 km): wyciągi narciarskie, trasy
biegowe, trasy wspinaczkowe, przełęcz trzecich dolin,
• Rzeczka (odległość 15 km): kompleks wyciągów narciarskich.
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SSM w Łodzi

Co warto zwiedzić w Łodzi?
Dawna fabryka Izraela Poznańskiego – Manufaktura, Cmentarz Stary
i Cmentarz Żydowski, Pasaż Róży, Dętka, ulica Piotrkowska, Centrum Nauki
i Techniki EC1, pomnik jednorożca, Atlas Arena, Centralne Muzeum
Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii, XIX-wieczne osiedle robotnicze
„Księży Młyn”, Międzynarodowe Targi Łódzkie.
Rekreacja: Ogród z grillem i miejscem do odpoczynku.
W pobliżu: kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, siłownia, aquapark, laserowy
paintball, park trampolin, Zatoka Sportu, park im. ks. J. Poniatowskiego,
lodowisko, korty tenisowe.

SSM w Łodzi posiada również dwa ośrodki
sezonowe położone w podłódzkich Grotnikach:
Liczba miejsc:
110
Rodzaj pokoi:
2 osobowe: 1
4-5 osobowe: 6
Domki 4 os: 13
Domki 5 os: 6

Siedziba główna - ul. Legionów 27

Schronisko mieści się w dawnej, zabytkowej szkole
z 1923 r. i zostało zrewitalizowane w ramach miejskiego
programu MIA100 Kamienic. Położone jest w samym
centrum miasta, tuż obok Manufaktury, ulicy
Piotrkowskiej, licznych muzeów, kin i teatrów.
Dodatkową atrakcją jest możliwość zamówienia
nieodpłatnych warsztatów oraz wycieczek po Łodzi.
wyżywienie: kuchnia samoobsługowa, catering.
ul. Legionów 27, 91-069 Łódź
tel.: +48 42 630 66 80
recepcja@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl
ul. Zamenhofa 13, 90-510 Łódź,
tel.: +48 42 636 65 99
recepcja2@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl

Obiekt przy ul. Zamenhofa 13

Schronisko mieści się w wyremontowanej, dawnej,
dziewiętnastowiecznej
kamienicy
czynszowej.
Położone jest w centrum miasta, dzięki czemu, można
szybko dostać się zarówno na ul. Piotrkowską, na
Politechnikę Łódzką jak i do Atlas Areny.
wyżywienie: kuchnia samoobsługowa, catering.

Liczba miejsc:
72
Rodzaj pokoi:
1 osobowe: 6
2 osobowe: 8
3-4 osobowe: 7
6 osobowe: 4

Liczba miejsc:
49
Rodzaj pokoi:
1 osobowe: 5
2 osobowe: 9
3 osobowe: 6
4 osobowe: 2

ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki
tel.: 509 746 052
grotniki@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl

Pierwszy obiekt mieści się na ul. Sosnowej 11 i jest leśnym, przyjaznym
miejscem dla grup szkolnych, przedszkolnych, rad pedagogicznych, seniorów
oraz indywidualnych wczasowiczów. Dodatkowym atutem jest bliskość
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
wyżywienie: kuchnia samoobsługowa, aneksy kuchenne.

Liczba miejsc:
50
Rodzaj pokoi:
2 osobowe: 9
3-osobowe: 4
Domki 5-os: 4

ul. Ozorkowska 3, 95-073 Grotniki
tel.: 509 746 052
grotniki@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl

Drugi z naszych obiektów znajduje się przy ul. Ozorkowskiej 3 i posiada
bardziej zwarty charakter. W budynku głównym znajduje się stołówka, sala
konferencyjno - bankietowa oraz pokoje z łazienkami. Dzięki temu jest to
idealne miejsce do organizacji szkoleń i wyjazdów integracyjnych.
Wyżywienie: kuchnia samoobsługowa, stołówka, aneksy kuchenne.

Rekreacja: basen na terenie
ośrodka, boiska, tenis stołowy,
piłkarzyki, ognisko, rowery,
grzybobrania i leśne spacery, gry
planszowe, dyskoteka.
Co warto zwiedzić?
rezerwat Grądy nad Lindą,
Tum i Łęczycę
(25 minut koleją aglomeracyjną),
atrakcje turystyczne w Łodzi.
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SSM
Olsztynie
SSMw
OLSZTYN

w Olsztynie

Liczba miejsc:
161
Rodzaj pokoi:
1 osobowe: 17
2 osobowe: 29
3-4 osobowe: 27

Recepcja:
24 godziny
(doba 12-10)

dostosowane
dla osób
niepełnosprawnych

Obiekt nr 2
Lokalizacja w centrum miasta, bliskość obiektów
sportowo-rekreacyjnych,
smaczna
kuchnia
i dogodne warunki cenowe jakie oferujemy grupom
zorganizowanym to nasze atuty. Dzięki współpracy
z przewodnikami i organizatorami turystyki
pomagamy w ustalaniu tras turystycznych po
najciekawszych miejscach, na życzenie naszych
gości możemy pomóc w organizacji wycieczek
i innych imprez rekreacyjnych. Sieć wi-fi, kuchnia,
świetlica, sanitariaty, dostępność dla osób
niepełnosprawnych, winda, przechowalnia bagażu,
monitorowany parking, pralnia, wypożyczalnia
rowerów, sala konferencyjna, pływalnia kryta ( 170
m i 1,3 km).
wyżywienie: kuchnia samoobsługowa,
restauracja serwująca posiłki dla grup i turystów
indywidualnych, catering.

10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 13b
tel. 89 527 75 34, fax 89 527 76 84,
kom. 669 995 804
relaks@ssmolsztyn.pl
www.ssmolsztyn.pl

Dojazd do obiektu z Dworca Głównego (PKP, PKS- 1,6 km): autobusem miejskim nr 107, 120,
tramwajem nr 2,3. Odległość od przystanku autobusowego i tramwajowego: 200 m.
Odległość od portu lotniczego: 58 km

10-555 Olsztyn, ul. Kościuszki 72/74
tel. 89 527 66 50, fax 89 527 67 70,
kom. 730 796 522
schronisko@ssmolsztyn.pl
www.ssmolsztyn.pl

Rekreacja w okolicy
obiektów 1 i 2:
Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Aquasfera,
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”,
Park Przygody „Nowa Makumba”,
Park Linowy „Hardcore’,
Park Centralny.
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Obiekt nr 1:
Klimatyczne miejsce z domową atmosferą.
Pokoje 1, 2 i wieloosobowe z pełnym węzłem
sanitarnym i TV. Do dyspozycji gości recepcja
czynna całą dobę, bezprzewodowy internet,
przestronna kuchnia i jadalnia, świetlica z
biblioteczką, pralnia, przechowalnia bagażu.
Przy obiekcie znajduje się parking płatny
niestrzeżony, monitorowany, basen kryty (200
m i 1,5 km).
wyżywienie: kuchnia samoobsługowa,
catering.

Liczba miejsc:
72

Liczba miejsc:
150

Rodzaj pokoi:

Rodzaj pokoi:

1 osobowe: 3
2 osobowe: 10
3-4 osobowe: 8
wieloosobowe: 2

1 osobowe: 10
2 osobowe: 8
3-4 osobowe: 4
Domki: 23

Recepcja:

Recepcja:

24 godziny
(doba 12-10)

Dojazd do obiektu z Dworca Głównego (PKP, PKS – 1,2 km) :
autobusem miejskim nr 107,120, tramwajem nr 2,3
Odległość od przystanku autobusowego i tramwajowego: 50 m,
Odległość od portu lotniczego: 58 km.

Co warto zwiedzić w okolicy Obiektu 1 i 2?
Planetarium i Obserwatorium, Filharmonia Warmińsko-Mazurska,
Stare Miasto, Muzeum Warmii i Mazur, Zamek Kapituły Warmińskiej,
Bazylika konkatedralna św. Jakuba, Wilczy Szaniec (główna kwatera
Hitlera), Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, Pola Grunwaldzkie,
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

24 godziny
(doba 12-10)

Obiekt nr 3
Ośrodek wypoczynkowy położony nad jeziorem
Gim o krystalicznej wodzie (I klasa czystości). To
znakomita baza do uprawiania turystyki pieszej po
malowniczej okolicy, a także doskonała baza
wypadowa do zwiedzania pięknych zakątków
Warmii i Mazur. Pokoje w pawilonie hotelowym
i domki kempingowe typu brda 4 i 6 osobowe oraz
pole namiotowe. Do dyspozycji gości: sieć wi-fi,
sanitariaty, przechowalnia sprzętu turystycznego,
parking(osobowe,bus), stołówka, świetlica z TV,
pole namiotowe, sala taneczna, dyskotekowa ze
sprzętem nagłaśniającym, strzeżona plaża.
Wyżywienie: kuchnia serwująca posiłki dla grup
i turystów indywidualnych, catering.

Lokalizacja: 25 km od Olsztyna, nad jeziorem Gim
Dojazd PKS z Olsztyna
Odległość od przystanku PKS do obiektu – 1900 m
Odległość od portu lotniczego: 48 km

10-687 Olsztyn Nowa Kaletka
tel. 89 513 38 83, fax 89 513 38 21,
kom. 669 995 802
klobuk@ssmolsztyn.pl
www.ssmolsztyn.pl

Rekreacja: wypożyczalnia sprzętu wodnego, rowerów, boiska do
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, kort tenisowy, bilard, tenis stołowy, plac
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko.
Co warto zwiedzić w okolicy?
Skansen i Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku, Starówka, Katedra,
Zamek Kapituły Warmińskiej, Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie,
Park Rozrywki Bartbo (ok.3 km od Ośrodka), Pola Grunwaldzkie.
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SSM „MORENA” w Osiecznej

SSM „FALA” w Pobierowie
Liczba miejsc:
70 całorocznych
90 sezonowych
Rodzaj pokoi:
2,3,4,5,6 osobowe
cena pobytu:
od 18 zł do 65 zł

(ceny wyższe
w okresie wakacyjnym)

SSM całoroczne

Ul. Mickiewicza 19,
72-346 Pobierowo
91 38 64 243
www.ssmpobierowo.rewal.pl
www.facebook.com/ssmfala
ssmfala@rewal.pl
ssmpobierowo@gmail.com

SSM FALA w pobierowo:

SSM w osiecznej:

Mikołaja Kopernika 4,
64-113 Osieczna
tel. 65 5350134
schronisko@osieczna.pl
www.schronisko.osieczna.pl

Jeśli chcesz poznać przyrodę, zabytki ziemi
osieckiej,
leszczyńskiej
i
południowej
Wielkopolski oraz lubisz aktywnie spędzać
wolny czas to świetnie trafiłeś. Schronisko
„Morena” oferuje 60 miejsc noclegowych
w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych, dwie świetlice,
przechowalnię rowerów, parking. Do dyspozycji
gości schroniska są dwa orliki, sala gimnastyczna
i stołówka w Zespole Szkół (100 m od
schroniska), szlaki rowerowe, kąpielisko na
Jeziorze Łoniewskim (250 m od schroniska).
Zapraszamy organizatorów kolonii, obozów
sportowych,
zielonych
szkół,
biwaków,
wycieczek rowerowych, rajdów, warsztatów
przedmiotowych a także osoby indywidualne.

wyżywienie:

kuchnia samoobsługowa.

Co warto zwiedzić:
• Klasztor Franciszkanów,
• Muzeum Młynarstwa (wiatraki)
w Osiecznej,
• zamek w Rydzynie,
• Ośrodek Sportów Lotniczych
w Lesznie.
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Liczba miejsc:
60

Atrakcyjne położenie Schroniska w nadmorskiej, letniskowej miejscowości
Pobierowo (gm. Rewal). Budynek schroniska usytuowany jest blisko centrum
miejscowości, lecz w zacisznej okolicy. Do plaży strzeżonej jest 400m.
wyżywienie: W schronisku są warunki samodzielnego przygotowania
posiłków, szczególnie śniadań i kolacji. W odległości 300m jest sklep spożywczy.
Obiady można zakupić w pobliskiej szkole podstawowej (tel. 91 38 64 200).
Wyżywienie można również wykupić w prywatnych
jadłodajniach
(np. tel. 91 3864 309).

Rodzaj pokoi:

Opis regionu:

2,3,4,5 osobowe

Kalendarz imprez oraz wiele ciekawych informacji można znaleźć na stronach
gminy Rewal: www.rewal.pl
Kolejka wąskotorowa od maja do końca września kursują pociągi Rewalskiej Kolei
Wąskotorowej – najbliższa stacja znajduje się w Trzęsaczu 5 km od Pobierowa.

Obiekty sportowe:

Kompleks sportowo-rekreacyjny: 72-346 Pobierowo, ul. Moniuszki,
nr Tel. 091 38 77 178, Mail: jnowak@rewal.pl. W kompleksie sportoworekreacyjnym w Pobierowie znajduję się kolejny punkt, z gminnej wypożyczalni
w ramach Rewal Bike System, w którym można oddać bądź też wypożyczyć
rower. Salę gimnastyczną można wynająć w miejscowej szkole, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: nr. tel. 91 38 64 200.

Co warto zwiedzić:

Trzęszcz – 5 km -ruiny kościoła, brzeg klifowy, Muzeum Historii Trzęsacza:
www.muzem-trzesacz.pl, tel. 0-9138 62 926, lipy drobnolistne – pomniki przyrody.
W Trzęsaczu znajduje się najbliższa stacja kolejki wąskotorowej, którą warto
przejechać się np. do Niechorza.
Pustkowo – 3 km. Spacer do Pustkowa w jedną stronę odbywamy brzegiem morza
w kierunku wschodnim, wracamy leśną drogą wzdłuż wydm. Do Pustkowa od
morza wchodzimy charakterystycznym betonowym zjazdem i wychodzimy pod
Krzyżem Chrystusowym, stanowiącym wierną replikę krzyża na Giewoncie.
Kierujemy się do Pobierowa w stronę zachodnią, ulicą Nadmorską. Spacer drogą
przez las umożliwia obserwację nadmorskiego lasu sosnowego.
Gostyń – 3 km – neogotycki ceglany kościół z początków XIX w, Pałac o cechach
z początków XIX w. w stylu francuskim (obecnie mieści się tam szkoła). Przed szkołą
rośnie stara magnolia, zasadzona prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku.
Niechorze – 14 km - latarnia morska, Muzeum Rybołówstwa Morskiego:
tel. 0-91 3863250; muzeum@rewal.pl; www.muzeum.rewal.pl, rezerwat przyrody
wokół jeziora Liwia Łuża;
Kamień Pomorski – 18 km – Zabytkowe miasto powiatowe.
Trzebiatów – 25 km –miasto o pasjonującej historii związanej z dziejami Pomorza
Zachodniego i Polski.
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SSM „Dąbrówka” w Prudniku

ul. Dąbrowskiego 26,
48-200 Prudnik
77 88 70 200
schronisko@prudnik.pl
dyrektor@prudnik.pl
www.schroniskomlodziezowe.pl

SSM „Dąbrówka” w Prudniku

położone jest u podnóża Gór Opawskich, to
atrakcyjna i bezpieczna baza noclegowa dla
każdego turysty. Wysoka jakość świadczonych
usług i dbałość o klienta czyni nas doskonałym
miejscem na organizację zielonych szkół, obozów sportowych oraz wycieczek szkolnych.
Schronisko dysponuje 66 miejscami noclegowymi w pokojach od 2 do 6 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym, Tv, oraz dostępem do WiFi.
Dla najbardziej wymagających klientów proponujemy apartamenty wyposażone w pokój
dzienny z aneksem kuchennym oraz pokój sypialniany. W schronisku posiadamy również
Certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej
(4 gwiazdki), gdzie można uzyskać fachową pomoc przy organizacji aktywnego wypoczynku
w naszym mieście czy regionie. W okolicy
schroniska, dobrze rozwinięta baza sportowa.

wyżywienie:

kuchnia turystyczna samoobsługowa, sklepik
z napojami i pamiątkami, możliwość zamówienia wyżywienia w formie cateringu.

Rekreacja:

• Park Miejski z placem zabaw dla dzieci,
skate parkiem oraz Orliki (boiska do
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej),
• Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej
oraz siłownia na świeżym powietrzu,
• Kompleks sportowy „Sójka”
wraz z basenem krytym,
• Kino „Diana”,
• Warto zaznaczyć iż Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku to
świetna baza wypadowa na narty do Czech.
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Liczba miejsc:
66
Rodzaj pokoi:
2,3,4,5,6 osobowe,
apartamenty

Co warto zwiedzić:

• Zabytkowy rynek
miasta Prudnik,
• Muzeum Ziemi
Prudnickiej,
• Willa Franklów,
• Centrum Tradycji
Tkackich,
• Sanktuarium
Św. Józefa - miejsce
uwięzienia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,
• Wieże Widokowe,
• Park Krajobrazowy Gór
Opawskich, Biskupia Kopa
890 m n.p.m. - najwyższy
szczyt Gór Opawskich,
• Rosenau - Zaginione
Miasto - Interaktywny
Park Rozrywki i Edukacji,
• Prudnicki Szlak Miejski,
• Szlak Pielgrzyma
Pogranicza PolskoCzeskiego,
• Główny Szlak Sudecki,
• Stadnina Koni w Chocimiu,
• Liczne stoki narciarskie
(Czechy).

SSM w Radomiu

Liczba miejsc:
262
Rodzaj pokoi:
1,2,4,6 osobowe

recepcja
całodobowa

Co warto zwiedzić:

• Rynek Miasta
Kazimierzowskiego,
• Muzeum Jacka
Malczewskiego,
• Najstarsze miejsce
w Radomiu - grodzisko
„Piotrówka” oraz kościół
św.Wacława,
• Muzeum Wsi Radomskiej.
• Mazowieckie Centrum
Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”,
• Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku (15 km).

SSM w radomiu:

Jeżeli szukasz taniego noclegu dla wycieczki
szkolnej lub wytchnienia w dłuższej podróży,
nasze schronisko jest idealnym miejscem dla
Ciebie.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe położone
jest w centrum miasta, w pobliżu dworców
PKP i PKS, z dobrym połączeniem autobusowym.
Oferujemy
262
miejsca
noclegowe
w pokojach o zróżnicowanym standardzie.
Do dyspozycji gości jest recepcja czynna
całą dobę, Internet oraz parking.

wyżywienie:

4 przestronne kuchnie samoobsługowe.

ul Limanowskiego 34/40,
26 – 600 Radom,
48 360 22 14
schronisko@ssmradom.pl
recepcja@ssmradom.pl
www.ssmradom.pl

dla czego radom?

Zapraszamy na ciekawe imprezy, dla których
warto odwiedzić Radom m.in.:
Międzynarodowe pokazy lotnicze AIR
SHOW, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, Ogólnopolskie
spotkania filmowe „Kameralne Lato”, Radom
Fashion Show.
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SSM w Rozdzielu

Rozdziele 194,
32-731 żegocina
14 61 33 087
schronisko@rozdziele.pl
schronisko@powiat.bochnia.pl
www.schronisko.rozdziele.pl

SSM w rozdzielu:

Zapraszamy do pobytu w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Rozdzielu, w mikroklimacie porówLiczba miejsc:
nywalnym przez naukowców do rabczańskiego, z dala
49
od wszelkiego przemysłu, w otoczeniu porośniętych
lasami wzgórz Beskidu Wyspowego. Obiekt jest plaRodzaj pokoi:
cówką całoroczną, będącą doskonałym miejscem wywieloosobowe
poczynku oraz idealną bazą do poznawania uroków
Beskidu Wyspowego czy Pogórza Wiśnickiego.
SCHRONISKO NA POWIERZCHNI 500 m2 ODDAJE GOŚCIOM DO DYSPOZYCJI: 49 miejsc noclegowych w 9 pokojach wieloosobowych wyposażonych
w łóżka piętrowe, nowoczesny węzeł sanitarny, świetlicę, sprzęt RTV SAT, projektor multimedialny, gry planszowe, mapy edukacyjne, lektury, pomieszczenie
na pranie, suszenie i prasowanie odzieży, szatnie na odzież i buty, miejsce na
ognisko,siłownię „pod chmurką”, niestrzeżony parking. W odległości ok 400
metrów od schroniska znajduje się boisko do piłki nożnej. Grupy często korzystają również z sali gimnastycznej przy pobliskiej szkole podstawowej. Na terenie należącym do Schroniska można zorganizować sobie biesiadę ze śpiewem
przy ognisku, pieczeniem kiełbasek i grillowych specjałów.

wyżywienie: Przygotujemy całodzienne wyżywienie dla grup zorganizowa-

nych (śniadania, obiady, kolacje) w atrakcyjnej cenie, dostosowane do różnych
wymogów dietetycznych ( także posiłki dla wegetarian). Ponadto do dyspozycji
gości jest również samoobsługowa kuchnia z niezbędnym wyposażeniem (kuchenka, lodówko-zamrażarka, czajnik bezprzewodowy, naczynia stołowe itd.).

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

Młodzieży szkolnej w zakresie organizacji zielonych i białych szkół, wycieczek
integracyjnych, obozów letnich i zimowych, kolonii, półkolonii, obozów wędrownych i rajdów, Grup zorganizowanych, instytucji i firm pod kątem organizacji szkoleń, spotkań, konferencji, prelekcji, programów turystyczno-wypoczynkowych, rekolekcji, imprez okolicznościowych, Turystów indywidualnych.

Co warto zwiedzić:
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Niewątpliwymi atrakcjami pobytu w Rozdzielu będą wędrówki znakowanymi
szlakami pieszymi lub rowerowymi, liczne zabytki kultury sakralnej ( np. XV
wieczny Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej - zabytek UNESCO)
i świeckiej (np. Zamek w Wiśniczu), pomniki przyrody (Rezerwat Przyrody Kamionna, Kamienie Brodzińskiego, Kamień Grzyb i inne). Miłośników białego szaleństwa zaprasza położona nieopodal (3 km) stacja narciarska „Laskowa” (www.
laskowa-ski.pl) oraz w Limanowej (16 km) (www.lysagora.eu). Pasjonatów historii najnowszej niewątpliwie zaciekawią rozsiane po okolicznych wzgórzach
cmentarze - pamiątki z Bitwy Limanowskiej (1914 r).

SSM „CUMA” w Szczecinie

Zapraszamy do pobytu w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym ,,CUMA” zlokalizowanym w śródmieściu
Szczecina w odległości 2,4 km od dworca PKP i PKS,
niecałe 200 m od największych i najbardziej znanych
terenów zielonych miasta – Jasnych Błoni oraz parku
Rodzaj pokoi: Kasprowicza. Schronisko jest dobrze skomunikowane
2,4,6,8,10 osobowe
z resztą miasta i oferuje najtańsze w mieście noclegi dla
dzieci, młodzieży oraz innych osób akceptujących
regulamin schroniska.
SSM ,,CUMA” mieści się w niedawno wyremontowanym budynku, przystosowanym całkowicie do swojej funkcji. Schronisko posiada ogród ze ścieżką edukacyjną ,,Pod Magnoliami” oraz ,,Doświadczeniem Younga”. Ładnie umeblowane pokoje posiadają widok na zieleń parkową. W schronisku obowiązuje zakaz palenia
i spożywania alkoholu.
Jak spędzić czas w schronisku : udział w zajęciach edukacyjnych
z ekologii, spacer ścieżką edukacyjną wokół placówki, zapoznanie się z tablicami
roślin ozdobnych, grillowanie, skorzystanie z biblioteki, relaks przy grach
planszowych, szachach, piłkarkach, lotkach, organizacja meczy ping-ponga.

Liczba miejsc:
130

ul. Monte Cassino 19A
70-467 Szczecin
+48 91 422 47 61,
fax +48 91 423 56 96
ptsm@home.pl
www.ptsm.home.pl

SSM ,,CUMA” znajduje się w mieście Szczecin – administracyjnym, gospodarczym
i kulturalnym centrum województwa zachodniopomorskiego. Miasto leży na
północno – zachodnim pograniczu Polski, 12 km od granicy z Niemcami, 65 km od
Morza Bałtyckiego. Lewo i prawobrzeżną część Szczecina rozdziela rzeka Odra
i jej malownicza dolina zwana Międzyodrzem. Z trzech stron miasto otoczone jest
falistymi wzniesieniami w większości porośniętymi lasami, które wraz z jeziorem
Dąbie stanowią cenne miejsca rekreacyjne.

Co warto zwiedzić:
• Wały Chrobrego,
• Cmentarz Centralny,
• Zamek Książąt Pomorskich,
• Ogród różany zwany „Różanką”,
• Szlak spacerowy wokół uroczego Jeziora Szmaragdowego,
• Podziemne trasy Szczecina przy dworcu PKP,
• Kompleks sportowy Szczecińska Gubałówka,
• Szlak turystyczny „Dolina Siedmiu Młynów-Gubałówka”,
• Eksperymentarium „Eureka”,
• Karedrę p.w.św. Jakuba Apostoła i roztaczającą się z jej wieży panoramę,
• Kościół św. Jana Ewangelisty.

27

SSM w Świdnicy
Spis treści:
Wprowadzenie ........................................................... 2
Historia schronisk ...................................................... 3
Legenda piktogramów .............................................. 3
SSM w Brzesku ........................................................... 4
SSM w Bydgoszczy .................................................... 5
SSM w Chęcinach ...................................................... 6
SSM w Gdańsku ......................................................... 8
SSM Góra Św.Anny ................................................. 10
SSM Garbatka letnisko ........................................... 11
SSM w Świdnicy:

ul. Kanonierska 3
58-100 Świdnica
Tel. 74 852 26 45,
Tel./FAX 74 857 70 50
rezerwacje@ssm.swidnica.pl
www.ssm.swidnica.pl

Nasze Schronisko działa przez cały rok.
Liczba miejsc:
Usytuowane jest w centrum miasta. Stanowi
74
doskonałą bazę wypadową dla
wycieczek
szkolnych, obozów wędrownych, wypoczynkowo
Rodzaj pokoi:
- rowerowych, klientów indywidualnych oraz
2,4,5, osobowe
firm. Spacer do rynku zajmuje zaledwie 10 minut.
W pobliżu zlokalizowany jest dworzec PKP i PKS.
SSM całoroczne
Obiekt oferuje tanie i komfortowe noclegi
w pokojach o podstawowym i podwyższonym
standardzie.
Posiadamy: 74 miejsca noclegowe w pokojach 2,4,5 osobowych ze wspólnym
węzłem sanitarnym, oraz 8 miejsc w pokojach o podwyższonym standardzie,
świetlicę, jadalnię na ok. 50 osób, pomieszczenie na sprzęt turystyczny, parking.

wyżywienie: kuchnia samoobsługowa.
Co warto zwiedzić:

Świdnica posiada bogatą historię średniowiecznej stolicy księstwa
świdnicko – jaworskiego. Położenie obiektu decyduje o możliwości
miłego spędzania czasu w wielu atrakcyjnych miejscach, rozpoczynając
od zwiedzania zabytków takich jak: Świdnicka Starówka ( 650m), Kościół
Pokoju pw. Świętej Trójcy ( 500m), Kościół Farny pw. Świętego Stanisława
i Wacława (950m) z najwyższą wieżą na Dolnym Śląsku(103m), Muzeum
Dawnego Kupiectwa (600m), Muzeum Broni i Militariów (3,1 km) i inne.

PTSM „OLEANDRY” w Krakowie.......................... 11
SSM w Puławach ...................................................... 11
SSM w Koninie ......................................................... 12
SSM w Krakowie ...................................................... 14
SSM w Zakopanem .................................................. 15
SSM w Legnicy ......................................................... 16
SSM w Lubachowie ................................................. 17
SSM w Łodzi ............................................................. 18
SSM w Olsztynie ...................................................... 20
SSM „MORENA” w Osiecznej ............................... 22
SSM „FALA” w Pobierowie .................................... 23
SSM „DĄBRÓWKA” w Prudniku .......................... 24
SSM w Radomiu ....................................................... 25
SSM w Rozdzielu ..................................................... 26
SSM „CUMA” w Szczecinie ................................... 27
SSM w Świdnicy ...................................................... 28

28

29

Lokalizacja
Szkolnych Schronisk Młodziezowych
w Polsce:
4
12

14

18

2

6
13

11
16

9

21

20

3

10 19
15

5
7 17

1

8

1 Brzesko
2 Bydgoszcz
3 Chęciny
4 Gdańsk
5 Góra Św. Anny
6 Konin
7 Kraków
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8 Zakopane
9 Legnica
10 Lubachów
11 Lódź
12 Olsztyn
13 Osieczna
14 Pobierowo

15 Prudnik
16 Radom
17 Rozdziele
18 Szczecin
19 Świdnica
20 Puławy
21 Garbatka-Letnisko

