Lodowisko i kort tenisowy w Nowym Warpnie
Nowe Warpno
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kryte lodowisko w Nowym Warpnie oddalone jest o
ok. 43 km na północ od Szczecina i ok. 32 km na
północny zachód od Polic. Zlokalizowane jest
ono kilkaset metrów za wjazdem do miejscowości,
przy zjeździe w lewo z ulicy Wojska Polskiego, w
okolicy bloków mieszkalnych spółdzielni „Ster”. Aby
dojechać na miejsce ze Szczecina należy
jechać drogą wojewódzką nr 115 przez Tanowo do
Dobieszczyna a następnie skręcić w drogę
powiatową do Nowego Warpna, zgodnie z
kierunkowskazem. Inną opcją dojazdu jest trasa
drogą wojewódzką nr 114 z okolic Tanowa przez
Police i Trzebież, która wiedzie bezpośrednio do
miejscowości. Kilkaset metrów przed lodowiskiem,
przy ulicy Wojska Polskiego, znajduje się przystanek
autobusowy. Połączenie komunikacyjne Nowego
Warpna z Policami zapewnia prywatny przewoźnik
Ever –Trans, kursujący między tymi
miejscowościami kilka razy dziennie. Przy obiekcie
znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.
Lodowisko w Nowym Warpnie jest dowodem na to,
jak prężnie i dynamicznie rozwija się gmina. Po
rewitalizacji Starówki, wybudowaniu promenady z
wieżą widokową i zagospodarowaniu tutejszej
plaży, powstał obiekt sportowo –rekreacyjny
przyciągający do Nowego Warpna mieszkańców
okolicznych miejscowości i turystów także zimą.
Lodowisko o powierzchni prawie 500 m2 w kształcie
prostokąta, otoczone bandami, jest obiektem
zadaszonym i oświetlonym, zatem jazda na łyżwach
przy złej pogodzie i po zmroku jest także
możliwa. Po tafli można jeździć na łyżwach nawet
przy temperaturze do +15 stopni Celsjusza. Obiekt
udostępniony jest wszystkim chętnym i
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Korzystanie z obiektu i wypożyczanie łyżew jest
nieodpłatne. Przy lodowisku dostępna jest również
toaleta. Ciekawostką jest to, iż latem w tym samym
miejscu można grać w tenisa ziemnego a amatorzy
sportu mogą nadal korzystać z tego obiektu w porze
letniej, ale już w innym wymiarze.
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Wiejska 72-022 Nowe Warpno
GODZINY OTWARCIA

pon.-pt.: 13.00 - 20.00
sob. niedz.: 11.00 - 20.00
WSPÓŁRZĘDNE

53.7222796255, 14.2885592735
53° 43' 20'', 14° 17' 19''
Dla dzieci: Tak
Dla niepełnosprawnych: Tak
Wstęp: Wolny
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