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Jedenaście schronisk na Ędeccryźnie ostanie dofinansowanylch dzięki środkomunijnym. obiekty
maią byc bardziej prryjazne Iudziom i środowisku.Projekt opiewa na ponad 6 mln zł.
MarkoułyProdukt TurystykiGorskiej ,,Ze!one
Schroniska"w paśmieBeskidÓwGorcowPienin
realircuany jest przazspołkę Schroniska i Hote|e
l(arpatf . Be neficientem jest Polskie Towar4ystvro
"
Turystyczro- ltajobrazovte. Projekt nE na celu
roalrq oferty dta turystyki a ktylwrrejw sąsiad ujących
pasmach gorskich Beskidy.Gorce.Pieniny. |stotą
pomysłujest roa.vinięcieunika|nego,
ja
g
"społecznoŚciowe o" ułzerunku sch ronisk ko
vĘżÓw turysĘki aktywnej, Ęczącej motpy
przyrodnicze, kĘozt atlrcze,kulturoue i eko|ogicane.
Dżęki środkom unijnym unovlocześn
ionyctt zostanie
jedenaŚcie schronisk PTTK: na F|a|iŁabotltskiej,
Javtorzynie,Przehybie, NladWierchorrilą na
Maciejouej,Starych Wierchach, Tu rbacą.l,Luboniu
Wielkim, MarkovtychSazawinacłl, Leskovtcu i |-h|iKrupouej.
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W Ęch rłłaśnie
obiektach będże poniesionystandard.Zostaną wyrerronto\łane,a w niektorychprzypadkach
pouatanącałkowicieod pocątku kuchnie,taźenkioraz suszamie. Zainstalowaneastaną ko|ektorysłoneczte.
Turyścibędą mog|ikorrystać z kioskÓw internetovqych.Wprovrładanabędże takb nouocresna gospodarka
odpadami i segregacja śmieci.Dżęki Centralnemu Systemowi Rerervrłacji
turyścibędą rrog|i rezerrrvować
miejsca w schroniskach on|ine oraztrłorąyćtrasy. Schroniska zostaną doposaŹone w środkipierr,rsrejponrlcy,
w tym srczegolnie ratujące Życiedefibry|atory.Porłstanąno\ivetrasy źrrpwew rejonach schronisk. Ma to
uóogadć ofertę żrnovĘ dla uytraumyctrturystow orazarnatorÓw sportÓw źrrnuych i przyczynićsię do
znniejszenia sezonorircściruchu turysĘcanego wgÓrach. Nh |-bIiŁaborłskiej,Javrcrrynie orazMd Wierchom|ą
mają potlvstaćtarasy widokotlve.
Wprouadane w schroniskach novle atrakcje, rnająsie stać dodatkornązachęĘ do podejrrouania uędrolvek na
sżakach gÓrskich. - obiekĘ nnjq być bardziej przyjazne środowiskui ludziom - porłiedżałaBobna l..|ovrak
re
społkiSchroniska i |.bte|ePTTK. Waścicie|eschronisk mają nadieje, ze rnodernizaĄe obiektow pr4dągnął
turystow. _ Mam nadzieje, Że invrestycjeprzyciągnął nowych ludzi. Widać, ie cośsię dzieje, turyścizaglądająi
widzq zmiany - przyztała o| ga Bie|ak re sch roniska na Przehybie.
Całkowitauartośćprojektu vqynosi6 rriln394 Ęs. żotyctr,zc.rego nie całe4 m|npochodi ze środkowunijnych.
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