Skvělé tipy na letní
zážitky na Lipně
Výhody Lipno.card
léto 2018

Královský rodinný
balíček
Tři zážitky za jednu cenu
Balíček obsahuje:
 Vstup do jedinečného Království lesa
 Vstup na unikátní Stezku korunami stromů
 Jízdu lanovou dráhou nebo Stezkabusem
Platí pro 2 dospělé a 1–4 děti
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Ahoj, jmenuji se lišák Fox
a určitě mě znáte jako
maskota lipenských zážitků.
I letos jsme pro vás připravili
spoustu zábavy. Projedeme
se spolu na koloběžkách,
na kolech ve Floutrejlu
a užijeme si spoustu zábavy
při animacích. Dám vám tip,
jak si užít každý den aktivní
dovolené na Lipně. Buďte
také chytří jako já a …
LIŠÁKŮV TIP
… následujte moje tipy.

Zážitek zaručen.

www.lipno.info

Tipy na zábavu na Lipně
Sezona na Lipně nikdy nekončí
 
Vzhůru lanovkou Lipno Express do Království lesa
 Vychutnejte si neopakovatelné výhledy
ze Stezky korunami stromů
 
Sjeďte koloběžkou 3‚5 km dlouhou cool trasu
 
Užijte si projížďku na elektročlunu či plachetnici
 
Šlápněte do pedálů elektrokola
 
Projeďte si s rodinou zábavný Floutrejl
 Zažijte adrenalinovou jízdu v Bikeparku
 
Odpočiňte si v Aquaworldu
 
Zapůjčte si šlapadla či paddleboardy
 
Vydovádějte se v Hopsáriu
 
Užijte si Bobové dráhy
 
Dopřejte si okružní plavby loděmi Lipno Line
 
Překonejte sami sebe v Lanovém parku
 
Zažijte atmosféru večerních koncertů na Stezce
 
Odměňte se pořádným jídlem v Lipno gastro
 Vyzkoušejte novou Beach arénu
 
Projděte pěší naučnou trasu
 
Navštivte prodejnu INTERSPORT
 
Poznejte Adventure golf

T +420 731 410 800
E infocentrum@lipno.info
www.lipno.info

Novinky léta 2018
 
Ptačí stezka na Stezce korunami stromů provede
návštěvníky ptačím světem a představí budky
pro různé druhy ptáčků žijící v okolí.
 
Ještě atraktivnější zastávky na Stezce korunami
stromů slibují spoustu zábavy, tak hurá do nich!
 
Beach aréna přímo na lipenské pláži nabídne
sportovní vyžití i posezení v Beach café.
 
Svoji rovnováhu můžete prověřit v nové balanční
zóně v Lanovém parku.
LIŠÁKŮV TIP
Využijte zvýhodněný Královský rodinný balíček a užijte
si nezapomenutelnou kombinaci Království lesa,
Stezky korunami stromů a jízdy lanovou dráhou nebo
Stezkabusem.

Království lesa Lipno
Královská zábava
 V unikátním zážitkovém parku Království lesa si
užijete hodiny zábavy a dovádění na originálních
provazových sestavách, prolézačkách a dřevěných hradech. Na obřích trampolínách vyskočíte až k větvoví vzrostlých stromů. Čeká na vás
i stádo ochočených koziček.
 Naučíte se rozeznávat stromy, poznáte vlastnosti
dřeva a proniknete do tajů života lesních obyvatel.
LIŠÁKŮV TIP
Nezapomeňte si říct o výhodný Královský rodinný balíček.

ZAZNAMENEJTE SI
Ve zmrzlinovém království si namixujete zmrzlinu dle vaší
chuti.

T +420 380 420 726
E info@kralovstvilesa.cz
www.kralovstvilesa.cz
Otevřeno denně
Květen, říjen 10.00–18.00
Červen, červenec, srpen, září 9.30–19.00

Stezka korunami stromů Lipno
Zážitek z jiné perspektivy
 
První stezka korunami stromů v České republice
nabízí návštěvníkům jedinečnou kombinaci
zážitků. Naleznete ji v blízkosti horní stanice
lanovky Lipno Express.
 
Neobvyklé zážitky na ještě zábavnějších 11 adrenalinových zastávkách, umístěných podél Stezky.
Poškádlete svoji rovnováhu ve výšce 24 metrů,
hravou formou rozšiřte své znalosti o lese a přírodě kolem nás.
 
Vrcholným zážitkem jsou překrásné výhledy na
lipenské jezero, okolní krajinu a rakouské Alpy.
Cestu zpět si zpříjemněte jízdou v jednom z nejdelších suchých tobogánů v České republice.
LIŠÁKŮV TIP
Dopřejte si západ slunce na Stezce korunami stromů při
jednom z úterních nočních koncertů o letních prázdninách, kdy je Stezka otevřena až do 23 hod.
ZAZNAMENEJTE SI
Poznejte život šumavských ptáčků na nové Ptačí stezce.

T +420 388 424 145
E info@stezkakorunamistromu.cz
www.stezkakorunamistromu.cz
Otevřeno denně
Duben, květen, říjen 10.00–18.00
Červen, červenec, srpen, září 9.30–19.00

Na koloběžce od Stezky

Floutrejl

Netradičně z kopce

Rodinná terénní cyklotrasa

 Cool sjezd na centrální parkoviště.
 Zábavný a přehledný, 3‚5 km dlouhý.
 
Součástí trasy je i nový lesní úsek plný terénních
nerovností a mírných klopených zatáček.
LIŠÁKŮV TIP
Tuto zábavu si užijí i rodiny s dětmi od 8 let.

ZAZNAMENEJTE SI
Sjezdové koloběžky si můžete zapůjčit v půjčovně
INTERSPORT Rent nedaleko výstupní stanice lanovky
Lipno Express.

 
5 km dlouhá, lesem vedená bezpečná cyklotrasa,
která je vhodná pro celou rodinu i s dětmi od 6 let.
 Floutrejl nabízí alternativu k tradičním asfaltovým cyklotrasám.
 Mírným klesáním vás zavede do lesů na severní
straně lipenského areálu. Zpět na kopec se
dostanete lanovkou Promenádní.
LIŠÁKŮV TIP
Zážitkový Floutrejl je skvělá rodinná zábava. Těsně před
cílem si dopřejte osvěžení v Kiosku u Yettiho a poté se
vyvezte na Slupečný vrch lanovkou Promenádní.
ZAZNAMENEJTE SI
Kola vhodná pro jízdu na Floutrejlu, vybavení a balíčky
(kolo+bikepas) pořídíte v půjčovně Bikepark Rent v Chatě
Lanovka u centralniho parkoviště.

T +420 731 410 812
E kolobezky@lipnoservis.cz

T +420 731 656 154
E bike@lipnoservis.cz

Bikepark Lipno
Be in – be biker
 
Na třech kilometrech stavitelé připravili množství
skoků, klopenek a dřevěných lávek. Bikepark se
190 metry převýšení vydá na spoustu zábavy.
Pro bikery je v provozu lanovka Promenádní.
 
Zažijte adrenalin na speciálním sjezdovém kole.
LIŠÁKŮV TIP
Objednejte si bikový kurz s profesionálním instruktorem
a posuňte své bikové skills na ještě vyšší level.
ZAZNAMENEJTE SI
Kola do bikeparku, vybavení a speciální balíčky
(kolo + bikepas) najdete v půjčovně Bikepark Rent
v budově Chata Lanovka.

T +420 731 656 154
E bike@lipnoservis.cz

Elektrokola
Vaše jízda s lehkostí
 
Dopřejte si cyklovýlet bez námahy.
 Užijte si stovky kilometrů cyklostezek okolo
Lipenské přehrady. Tou nejkrásnější je jistě
Jezerní cyklo-in-line stezka, která se vine po
břehu lipenského jezera. Její převýšení je minimální a tak je okruh velmi oblíbený.
 V cíli budete první i bez dopingu.
LIŠÁKŮV TIP
Rezervujte si elektrokola on-line na www.lipno.info, odečteme vám 10 % z ceny půjčovného. S kartou Lipno.card
navíc získáte půjčovné o 15 % výhodněji. Výhody je možné
sčítat.
ZAZNAMENEJTE SI
Elektrokola si můžete zapůjčit v INTERSPORT Rent Kapitanát v Marina Lipno.

T +420 731 410 813
E rent@lipnoservis.cz

Beach aréna Lipno

Camping Lipno Modřín

Zábava u pláže zaručena

Pohádková dovolená plná
zážitků

 
Nejlepší beachvolejbalová aréna
na celém Lipensku.
 
Dvě plně profesionální hřiště pro beachvolejbal.
 
Hned u břehu lipenského jezera.
 
Zázemí s půjčovnou všeho potřebného
nejen pro beachvolejbal.
 
Občerstvení v Beach café.
 
Pravidelné školy beachvolejbalu a turnaje pro
veřejnost v sezóně.

 
Moderní kempování pro stany a obytné vozy
s vlastní hlídací službou.
 
Zažijte romantiku v mongolských jurtách, nebo
rodinnou pohodu v komfortním stanu Outwell.
 
Animační programy na téma pohádek a rozcvičky
s lišákem Foxem přímo v kempu.
 
Bydlení na břehu lipenského jezera u Jezerní
cyklo-in-line stezky nedaleko všech lipenských
zážitků s vlastní pláží a restaurací.
LIŠÁKŮV TIP
Každý ubytovaný v kempu získá speciálně nabitou kartu
Lipno.card s výhodami do Active Park Lipno. K pěti nocím
zdarma vstup do Aquaworldu, k šesti nocím zdarma vstup
na Stezku korunami stromů.

T +420 731 410 813
E rent@lipnoservis.cz

T +420 731 410 803, +420 380 736 272
E info@campinglipno.cz
www.campinglipno.cz

Skvělé tipy na letní akce

Dakarem pod Čertovkou

… na kterých byste
neměli chybět

Jízda nostalgickým vlakem

 28. 4. Slavnostní zahájení sezony Království lesa
 18.–20. 5. Zahájení letní turistické sezony
Lipno 2018
 16. 6. Slavnosti dřeva u Stezky korunami stromů
 20. 6. T-mobile olympijský běh
 20. 7. Šesté narozeniny Stezky korunami stromů
 
18.–26. 8. Lipno Sport Fest 2018

 
Zažijte romantickou projížďku po unikátní trati
zvané Lipenka vedoucí krásným prostředím
podél Čertových proudů v údolí řeky Vltavy.
 
Lokálka s otevřenými vozy Dakar jede
od 7. 7. do 22. 8. 2018 z Lipna nad Vltavou
do Rožmberka nad Vltavou každou středu
a sobotu.
LIŠÁKŮV TIP
Při nákupu jízdenky na vlak předložte kartu Lipno.card
a získejte výhodu 1+1 jízdenka zdarma.*

 8. 9. Lipno dětem aneb den s IZS
 22.–23. 9. Spartan Race
 28. 9. Lipenský KOLO-toč
 28. 10. Lipno dětem aneb velká podzimní výprava
LIŠÁKŮV TIP
Pojďte si společně zasportovat na Lipno Sport Fest,
čeká nás 9 dní plných sportu a zábavy.

sledujte náš kalendář akcí:
www.lipno.info/kalendar

* Při zakoupení jedné jízdenky
obdrží zákazník další zdarma

Lišákovy gastro tipy
 
Lipno gastro nabízí pro své návštěvníky širokou
škálu provozoven, v areálu najdete několik restaurací, barů, kiosků, ale i stánků.
 U nás si přijde na své opravdu každý. A to jak
rodiny s dětmi, ale třeba i klasičtí výletníci nebo
sportovci, kteří potřebují jen doplnit energii
na další cestu.
 
Náš cíl je jediný. Spokojený zákazník, který si vždy
pochutná. Proto pro vás i letos připravujeme
několik gastronomických akcí, které jsou díky
bonusům ještě o něco výhodnější a zábavnější.
LIŠÁKŮV TIP
Nezapomeňte ve vybraných provozech ochutnat naše
skvělé limonády z domácích sirupů, které jsou bez konzervantů, barviv, aromat a bílého cukru.
ZAZNAMENEJTE SI
Je libo výbornou kávu, sladký dezert, pořádný steak nebo
pivečko na slehnutí? Pak je pro vás Lipno gastro jasnou
volbou. U nás jsme připraveni. :)

www.lipno.info/gastro

Lanové dráhy
A/ L
 anová dráha Lipno Express
(742 m.n.m.), délka 1 120 m,
výstupní stanice (903 m.n.m.),
kapacita 2400 os./hod.

Nový Active Park Lipno: Zážitky

1.	Půjčovna Bikepark Rent v Chatě
Lanovka
1.	Prodejna INTERSPORT
1.	Cykloservis
2.	Lanový park
B / Lanová dráha Promenádní,
3.	Půjčovna INTERSPORT Rent
délka 871 m, výstupní stanice
Kapitanát
(894 m.n.m.), kapacita 2000 os./ 4.	Přístav Marina Lipno
hod.
5.	Aquaworld
5.	Hopsárium
6.	Letní půjčovna na pláži
7.	Infocentrum
8.	Camping Lipno Modřín
8.	Amenity Sport Arena
9.	Stezka korunami stromů Lipno
10.	Království lesa Lipno
10.	Pumptrack

Gastro provozy
11.	Půjčovna INTERSPORT Rent –
sjezdové koloběžky
12. Areál Bobovka
13.	Bikepark – trasy
14.	Sjezdové koloběžky – trasa
15.	Floutrejl – rodinná terénní
cyklotrasa
16.	Adventure golf
17.	Lipno Line – lodní doprava
18.	Obrryba
19.	Areál pevných kontrol – Lipno
orientační běh
20.	Pěší naučná trasa
21.	Jezerní cyklo-inline stezka
22.	Janusovská lampa – významné
místo
23.	Frisbee park
24.	Beach aréna Lipno

R1	
Kiosek u Yettiho
R2	
Občerstvení
v Království lesa
R3	
Terasa Kramolín
R4	
Restaurace Lanovka
R4	
Sportbar Hříbek
R4	
Občerstvení Strojovna
R5	
Paluba bar
R6	
Restaurace Modřín
R7	
Beach café

Výhody Lipno.card
Karta plná zážitků
služba

výhoda

místo a kontakt

novinka

Kartu Lipno.card obdržíte jako bonus k ubytování u vybraných
ubytovatelů, nebo si ji můžete zakoupit v Infocentru Lipno za 149 Kč.
Využijte rezervace on-line na www.lipno.info, odečteme vám 10 %
z ceny půjčovného nebo z ceny kurzu, tuto výhodu je možné sčítat
s výhodami Lipno.card.

Lipno nad Vltavou
Active Park Lipno – Bikepark
Připravili jsme pro vás 3 km bikových tratí – červenou a modrou
trasu i s odpočinkovým posezením v kiosku U Yettiho. Především
pro bikery a cyklisty je zprovozněna lanová dráha Promenádní,
která se nachází na severní straně areálu. Jízdenky zakupte
s Lipno.card o 10 % výhodněji, vybavení v Bikepark Rent je
s Lipno.card o 15 % vyhodnější.
-15 %
rezervace on-line -10 %
opakovaně 
www.lipno.info
A Půjčovna Bikepark Rent v budově Chaty Lanovka u centrálního
parkoviště
T +420 731 656 154

Active Park Lipno – Lanový park
Lanový park vás vyzývá k překonání přes 500 m dobrodružství
s Lipno.card o 15 % výhodněji. Je tu přichystáno několik druhů
lanových cest vhodných pro dospělé, děti a skupiny. Finální let
„FLY KLADKOU“ nad hladinou rybníka je opravdovým zážitkem.
-15 %
opakovaně 
www.lipno.info
A na centrálním parkovišti v Lipně nad Vltavou
T +420 607 426 502

#lipnobavi
www.lipno.info

Active Park Lipno – Lanové dráhy
Přímo ke Stezce korunami stromů vás z centrálního parkoviště
pohodlně dopraví lanovka Lipno Express. Na cyklisty tu čeká
rodinná terénní cyklotrasa – Floutrejl, který vede směrem do
Březovického údolí. Díky jedné jízdence na obě lanovky můžete
využít jakýkoliv směr v kombinaci 1+1 (nahoru z centrálního parkoviště a dále využít návrat stejnou lanovou dráhou zpět, nebo
můžete využít výjezd nahoru Promenádní lanovkou), nebo 1+2,
kdy po výjezdu od centrálního parkoviště můžete využít Promenádní lanovku nahoru a sjezd lanovou drahou Lipno Express. Pro
pěší jsme připravili vyhlídkovou trasu s výhledem na Novohradské hory a Třeboňskou pánev.
pohodlně ke Stezce a na Slupečný vrch o 10 % výhodněji
opakovaně 

Aquaworld Lipno – bazén
Vodní ráj Aquaworld Lipno je skvělým místem pro relaxaci
po celodenním sportování za každého počasí. Děti se vydovádějí na vodní skluzavce, v teplém dětském bazénku s houbičkou.
Ti větší ocení bazén s protiproudem, zatímco dospělí si užívají
perličkové a tlakové vodní masáže a příjemný whirlpool s překrásným výhledem na lipenské jezero.
-30 % na vstup do bazénu do 14.00
opakovaně 
platí od 1. 5. do 30. 6. 2018 a od 1. 9. do 31. 10. 2018
-10 % na vstup do bazénu do 14.00
opakovaně 
platí od 1. 7. do 31. 8. 2018

www.lipno.info
T +420 731 410 800

www.lipno.info
A Lipno nad Vltavou 86, 382 78
T +420 380 736 019

Active Park Lipno – Letní kurzy pro děti
Dopřejte svým dětem zábavu a sami sobě zasloužený odpočinek.
O vaše děti se postarají zkušení instruktoři, kteří naučí děti:
stylově jezdit na in-line bruslích, objevit kouzlo jízdy z kopce dolů
v Bikeparku nebo se stát kapitánem a umět kormidlovat plachetnici. S kartou Lipno.card pořídíte kurzovné o 20 % výhodněji.

Aquaworld Lipno – sauna
Přímo balzámem pro tělo i duši jsou finské sauny s bylinkovou esencí.

399 Kč /2 hod. kurz In-line brusle
959 Kč / 2 hod. kurz Bikepark
799 Kč /3 hod. kurz Pod plachtami
rezervace on-line -10 %
opakovaně 

-30 %
opakovaně 
platí od 1. 5. 2018
www.lipno.info
A Lipno nad Vltavou 86, 382 78
T +420 380 736 019

www.lipno.info
A In-line, plachetnice: Půjčovna INTERSPORT Rent v budově
Kapitanátu v přístavu Marina Lipno
Bikepark: půjčovna Bikepark Rent v budově Chaty Lanovka
u centrálního parkoviště
T In-line + plachetnice +420 731 410 813
Bikepark +420 731 656 154

INTERSPORT Rent – půjčovna kol
Na Lipno kola vozit nemusíte, v půjčovně INTERSPORT Rent
Kapitanát pro vás mají kol dostatek. Vyberete si podle své představy, zapůjčíte vozík pro vaše nejmenší. S Lipno.card máte
půjčovné o 15 % výhodnější.
-15 %
rezervace on-line -10 %
opakovaně 

Active Park Lipno – Frisbee
V klidném prostředí na severní straně Active Parku Lipno
si vyzkoušejte aktivní odpočinkovou zábavu. Profi disky pro
vaše super výkony si zapůjčíte v půjčovně koloběžek u výstupní
stanice lanovky Lipno Express.

www.lipno.info
A Půjčovna INTERSPORT Rent v budově Kapitanátu v přístavu
Marina Lipno
T +420 731 410 813

zapůjčení 3 profi disků za 1 Kč cena s Lipno.card, ušetříte 99 Kč
opakovaně 

INTERSPORT Rent – Floutrejl půjčovna kol
Užijte si 5 km dlouhou, rodinnou terénní cyklotrasu. Floutrejl,
to je zábavný sjezd lesem, který zvládne celá rodina i s dětmi
od 6 let. Nový zážitek z jízdy umocníte na odpružených kolech
nebo fatbikes.

www.lipno.info
A Půjčovna koloběžek, nedaleko výstupní stanice lanové dráhy
Lipno Express
T +420 731 410 812

služba

výhoda

místo a kontakt

novinka

-15 %
opakovaně 

www.lipno.info
A Půjčovna Bikepark Rent v budově Chaty Lanovka u centrálního
parkoviště nebo Půjčovna koloběžek nedaleko výstupní
stanice lanové dráhy Lipno Express
T +420 731 410 813

INTERSPORT Rent – půjčovna in-line bruslí
21 km dlouhou lipenskou jezerní in-line stezku si užijte na bruslích z půjčovny INTERSPORT Rent. Nezapomeňte na Lipno.card,
půjčovné bude o 15 % výhodnější.
-15 %
rezervace on-line -10 %
opakovaně 
www.lipno.info
A Půjčovna INTERSPORT Rent v budově Kapitanátu
v přístavu Marina Lipno
T +420 731 410 813

INTERSPORT Rent – půjčovna silničních koloběžek
Kolo už vás nebaví, toužíte po novém zážitku? Dopřejte si výlet
kolem lipenského jezera na silniční koloběžce, s Lipno.card
o 15 % výhodněji.
-15 %
rezervace on-line -10 %
opakovaně 
www.lipno.info
A Půjčovna INTERSPORT Rent v budově Kapitanátu
v přístavu Marina Lipno
T +420 731 410 813

INTERSPORT Rent – půjčovna elektročlunů a motorových
člunů
Vyzkoušejte projížďku po lipenském jezeře v elektročlunu či
motorovém člunu se snadným ovládáním, s Lipno.card zaplatíte
o 20 % méně.

INTERSPORT Rent – půjčovna plavidel
Letní půjčovna plavidel, kterou naleznete na pláži směrem
ke hrázi, vám nabízí o 20 % výhodněji šlapadla WATER BEE
a MARTINI, kajaky pro jednu osobu, jezerní kajaky pro dva
se šlapacím pohonem a veslice.
-20 %
opakovaně 
platí od 10.00 do 13.00, max 3 hodiny
www.lipno.info
A Půjčovna INTERSPORT Rent v budově Loděnice na obecní
pláži Lipno nad Vltavou
T +420 731 410 813

Infocentrum Lipno
Infocentrum na „lipenské promenádě“ vám celoročně poskytuje
informace o Lipensku, bezplatný ubytovací servis a také je
ideálním místem k zakoupení suvenýru pro vaše blízké.
K nákupu nad 200 Kč magnetka dle vlastního výběru zdarma
opakovaně 

-20 %
rezervace on-line -10 %
opakovaně 
platí od 9.00 do 11.00, max 2 hodiny

www.lipno.info
A Lipno nad Vltavou 87, 382 78
T +420 731 410 800

www.lipno.info
A Půjčovna INTERSPORT Rent v budově Kapitanátu
v přístavu Marina Lipno
T +420 731 410 813

Království lesa Lipno
Hledáte místo, kde můžete strávit hodiny dováděním pro celou
rodinu? Pak je Království lesa jako stvořené pro vás. Připravte
si dostatek energie na desítky fantastických aktrakcí. V Královstí
lesa najdete originální prolézačky, lanovky, stromová městečka,
provazové sestavy, houpačky, bludiště nebo obří trampolínu.
Všechny herní prvky jsou inspirované lesem a životem v něm.
Lesní království je otevřené malým i velkým, batolatům i seniorům. S Lipno.card navíc získáte drobný dárek k vaší návštěvě.

služba
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místo a kontakt

novinka

k rodinné vstupence překvapení pro malé princezny
a princátka
jednorázově ✓
dárek získáte v obchůdku se suvenýry přímo v Království
www.kralovstvilesa.cz
A Lipno nad Vltavou, 382 78 T +420 380 420 726

Medík lišáka Foxe
Nejsladší lék. Nejoriginálnější dárek z Lipna, který potěší. Pouze
v Infocentrum Lipno zakoupíte unikátní balení Medíku lišáka
Foxe.

Sportbar Hříbek
Café bar Hříbek naproti Restauraci Lanovka nabízí kryté
posezení i slunnou terasu, kde si můžete užít lipenskou pohodu
s točeným pivem, voňavou kávou, domácími dezerty, míchanými
drinky nebo třeba limonádami z domácích sirupů. I toto léto si
můžete zpříjemnit oblíbenou degustační nabídkou tří výběrových
rumů z exotických oblastí. Tak který vám bude chutnat nejvíce?
degustační menu 3 exotických rumů -10 % s Lipno.card,
opakovaně 
www.lipnogastro.cz
A Lipno nad Vltavou, u centrálního parkoviště
T +420 702 008 247

175 Kč s Lipno.card 720 ml, ušetříte 40 Kč
opakovaně 
www.lipno.info
A Lipno nad Vltavou 87, 382 78 T +420 731 410 800

Terasa Kramolín
Z terasy rychlého občerstvení u Stezky korunami stromů máte
okolí Lipna jako na dlani… a do ní vám dáme třeba klobásu
z grilu, pravou českou točenou limonádu, horkou čokoládu
nebo nanuk.

Stezka korunami stromů Lipno – tobogán
Jedinečná 675 m dlouhá stezka s adrenalinovými a didaktickými stanicemi zakončená vyhlídkovou věží a jedním z nejdelších suchých tobogánů v České republice, který si s Lipno.card
sjedete zdarma.

-10 %
opakovaně 
platí každé úterý od 1. 7. do 31. 8. 2018 po 19 hod. při večerních
koncertech na Stezce korunami stromů

1 jízda tobogánem zdarma
jednorázově ✓

www.lipnogastro.cz
A Lipno nad Vltavou, vrchol Kramolín
T +420 702 008 247

www.stezkakorunamistromu.cz
A Lipno nad Vltavou, 382 78 T +420 388 424 145

Restaurace Lanovka
Samoobslužná restaurace přímo u centrálního parkoviště je
ideálním místem pro pořádné jídlo během vašeho lipenského
dne. Ze široké nabídky teplých jídel, salátů, dezertů a nápojů
si vyberou nejen dospělí, ale i děti, pro které jsou zde připraveny hračky a jiné radosti. Nechybí FOXovo dětské menu za zvýhodněnou cenu, ani baby a family servis. Restaurace nabízí také
rychlé stravování pro skupiny s možností rezervace salonku.
-10 % na konzumaci v restauraci
opakovaně 
platí v období od 1. 4. do 31. 5. 2018
a od 1. 9. do 31. 10. 2018 po 16.00,
v období od 1. 6. do 31. 8. 2018 po 18.00
www.lipnogastro.cz
A Lipno nad Vltavou 307, 382 78
T +420 702 008 247

Adventure golf Lipno
Navštivte venkovní 18-ti jamkové hřiště Adventure golf s magickou
atmosférou, kterou podrhuje futuristická skulptura keltské kobyly
Epony. Zážitek ze hry umocňuje řada přírodních kulis a překážek.
Kaskádu vodních nádrží ocení milovníci života pod hladinou.
-20 %
jednorázově ✓
platí ve všední dny od 10.00 do 13.00
www.funspotlipno.cz
A Lipno nad Vltavou 934, 382 78
T +420 776 188 739

Amenity Sport Arena
Amenity Sport Arena Lipno nabízí nejvíce sportovních aktivit
pod jednou střechou. Protáhněte si tělo a nabijte potřebnou
energii ve fitness nebo na tenisových, squashových či
badmintonových kurtech. Využít můžete také profesionální
golfový simulátor. Výhoda neplatí na lezeckou stěnu a bowling.
-20 %
opakovaně 
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www.sportarenalipno.cz
A Lipno nad Vltavou 999, 382 78
T +420 380 731 778, +420 725 991 991

Amenity Sport Arena – wakeboarding
Rybí bistro s volnočasovým areálem, který nabízí mnoho
vodních i jiných aktivit. Projeďte se na wake-boardu, parníčcích
či aquadromu. Nabízíme 20% slevu na 15 minutové jízdné
na wake-boardu.
-20 %
opakovaně 
www.sportarenalipno.cz
A Lipno nad Vltavou 999, 382 78
T +420 725 991 991

Amenity Sport Arena – wellness
Načerpejte energii v největším wellness centru na Lipně. Tělo
si můžete prohřát ve finské nebo bylinné sauně či v parní lázni.
K dispozici jsou tři profesionální vířivé vany, Kneippův chodník
pro masáž nohou, sluneční louka či vyhřívaná lehátka s výhledem.
-20 %
opakovaně 
www.sportarenalipno.cz
A Lipno nad Vltavou 999, 382 78
T +420 380 731 778, +420 725 991 991

Celoroční rodinný areál Bobovka
Bobovat za každého počasí a po celý rok? Jasně, jedééém směr
Lipno nad Vltavou, centrální parkoviště, 100 m pěšky a už je
vidíte: dvě bobové dráhy – horskou a korytovou, vzájemně propleteny. Jediné místo v ČR, kde najdete obě dráhy pohromadě!
6+1 nebo 10+2 jízdy navíc
jednorázově ✓
platí od 1. 4. do 30. 6. 2018
a od 1. 9. do 31. 10. 2018 od 10.00 do 18.00
www.bobovkalipno.cz
A Slupečná 301, Lipno nad Vltavou, 382 78
T +420 380 736 363, +420 602 780 726

Hopsárium Lipno
Jedinečná zábava pro děti i dospělé za každého počasí. Krytá
vytápěná hala s velkou prolézačkou s překážkami, střílecími děly,
skluzavkou přes dvě podlaží, míčkovým bazénem, samostatným hřištěm pro nejmenší děti a velkým nafukovacím klokanem,
který vás vezme do své kapsy. Pro občerstvení a posezení příjemné bistro. Při hezkém počasí otevřena navíc i venkovní část
s dlouhou sjezdovkou s nafukovacími kruhy a dráha pro šlapací
auta pro děti i dospělé.
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2+1 hodina hopsání navíc
opakovaně 
www.hopsarium.eu
A Lipno nad Vltavou 86, 382 78
T +420 728 006 500

Hausbot – Lodě Lipno
Moderní hausbot Traweller YB27 Sarah je svou velikostí optimální pro 2 až 6 člennou posádku s počtem lůžek 4+2. Plavba
na lodích vám nabídne úplně jiný druh dovolené, než na jaký
jste byli zvyklí. Lodě řídíte bez jakýchkoliv zkoušek, navíc
s Lipno.card si uděláte skvělou grilovačku.
plynový gril s Lipno.card zdarma,
ušetříte 160 Kč za víkend
opakovaně 
www.yachtboom.cz, www.lode-lipno.cz
A Přístav Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
T +420 603 283 424

Lodě Lipno Line – okružní plavby
Lodě Adalbert Stifter anebo Vltava jezdí okružní plavby
z přístavu Lipno n.Vltavou. Užijte si pohled na jezero z paluby
lodí Lipno Line.
1+1 jízdenka zdarma
jednorázově ✓
Nevztahuje se na již zvýhodněné rodinné jízdenky
platí od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 28. 10. 2018
www.lipno-line.com
A Lipno nad Vltavou 71, přístav lodní dopravy
T +420 602 403 364

Lodě Lipno Line – dlouhá večerní plavba s hudbou
Zažijte unikátní atmosféru západu slunce při večerní plavbě
loděmi Lipno Line po lipenském jezeře. Plujeme každou středu
a každý pátek v 18 hod. z Lipna v období prázdnin (červenec,
srpen). Plavba trvá 3 hodiny, během nichž se budeme houpat
po vlnkách jezera až do Horní Plané a zpět s Lipno.card o 20 %
výhodněji. Vždy s živou hudbou na palubě.
dospělý 399 Kč, dítě (4–15 let) 240 Kč
cena s Lipno.card
jednorázově ✓
www.lipno-line.com
A Lipno nad Vltavou 71, přístav lodní dopravy
T 420 602 403 364

-10 % Happy Hour od 10 do 12 hod.
opakovaně 
A Budova Kapitanátu v přístavu Marina Lipno

Potraviny COOP TUTY – Jednota Lipno nad Vltavou,
u České Pošty
Potraviny COOP TUTY u České Pošty v Obecním domě Lipna nad
Vltavou. Při nákupu potravin nad 1 000 Kč poskytneme slevu 5 %.
-5 % při nákupu potravin nad 1 000 Kč
jednorázově ✓
www.jednotakaplice.cz
A Lipno nad Vltavou 37, 382 78
T +420 380 727 847

Lipno krajina pod hladinou, Šumava krajina pod sněhem
Nejlepším dárkem z Lipna je kniha. Lipno krajina pod hladinou
popisuje zmizelou podobu krajiny před výstavbou lipenského
jezera. Šumava krajina pod sněhem vám představí dobové fotografie se zasněženou tváří šumavské krajiny. S Lipno.card získáte
slevu 100 Kč na každou knihu.

místo a kontakt

www.jednotakaplice.cz
A Lipno nad Vltavou 309, 382 78
T +420 380 727 847

Tenisové kurty – Hotel Slunečná louka
Hrajete rádi tenis nebo se ho teprve chystáte naučit? Využijte
dvou profesionálních tenisových kurtů s umělým povrchem
u Rodinného hotelu Slunečná louka, s Lipno.card pro vás mají
připravenou o 15 % výhodnější cenu.
190 Kč za hodinu
cena s Lipno.card
opakovaně 
nutno objednávat telefonicky předem
www.slunecnalouka.cz
A Lipno nad Vltavou 300, 382 78
T +420 380 736 430

Cisterciácký klášter
Navštivte perlu jihočeských krášterů – starobylý vyšebrodský
klášter, založený roku 1259. Budete uchváceni jednou z nejkrásnějších barokních knihoven i zlatým Závišovým křížem s kolekcí
gotických českých Madon.

www.lipno.info
A Lipno nad Vltavou 87, 382 78
T +420 731 410 800

výhoda

-5 % při nákupu potravin nad 1 000 Kč
jednorázově ✓

Vyšší Brod

490 Kč s Lipno.card
jednorázově ✓

služba

Supermarket COOP – Jednota Lipno nad Vltavou,
u Skiareálu Lipno
Supermarket COOP přímo u stanice lanovky a parkoviště
Skiareálu Lipno. Při nákupu potravin nad 1 000 Kč poskytneme
slevu 5 %.

novinka

11 km od Lipna

Paluba bar
Přijďte posedět, občerstvit se a vychutnat si jedinečnou letní
atmosféru na venkovní terase s výhledem na lipenské jezero
a přístav Marina Lipno. Snídaně, zmrzlina, káva, lehké občerstvení, pivo a výborné koktejly.

Vyhlídkové plavby motorovým člunem
Vezměte rodinku nebo přátele na palubu osobní lodi typu
ARRONET 27 Ci a užijte si klidnou vyhlídkovou plavbu
po „jihočeském moři“.S Lipno.card se plavíte o 15 % výhodněji.

Poštovní muzeum
Prohlídková trasa Poštovního muzea Vyšší Brod zachycuje poutavým způsobem vývoj poštovních služeb v českých zemích
a jejich proměnu. Při návštěvě muzea s Lipno.card získáte o 60 %
zvýhodněné vstupné.

2 500 Kč za 60 min plavby
cena s Lipno.card
opakovaně 
nutno rezervovat telefonicky u kapitána den předem, max.
kapacita je 9 přepravovaných osob

20 Kč
cena s Lipno.card
jednorázově ✓

www.dolni-vltavice.cz
A přístav Dolní Vltavice T +420 602 761 024

www.postovnimuzeum.cz
A Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod T +420 954 401 297

Restaurace Panský Dům
Restaurace Panský Dům nabízí svým hostům lákavé denní menu
plné pokrmů z klasické české kuchyně a lehkých jídel. V nabídce
nechybí ani minutková kuchyně a originální italská pizza. Ochutnejte u nás i pivo Gambrinus, které je čepováno ze speciálních
tanků s vaky.

Hořické pašijové hry
Počátek Hořických pašijových her sahá až do 13. století, avšak
svou tradiční podobu dostávají v roce 1816. Již více než 200 let
lidé z Hořic a v poslední době i z dalších koutů naší vlasti, dávají
vzniknout jedinečnému pašijovému divadlu, jednomu z nejstarších v Evropě. Přijďte s námi prožít tento neobyčejný zážitek.
1+1 vstupenka
jednorázově ✓
představení: Český Krumlov: 25.5. od 17 hod, Hořice: 2.6. od 17
hod a od 21 hod, 9.6. od 17 hod

www.hotelpanskydum.cz
A Míru 82, 382 73 Vyšší Brod T +420 380 746 669

Svatý Tomáš
Vítkův Hrádek
Vítkův Hrádek je nejvýše položený hrad v České republice a nabízí
kromě krásného výhledu také s Lipno.card zvýhodněné vstupné
pro druhou osobu zdrama, mnoho kulturních akcí a občerstvení.
1+1 vstupenka
cena s Lipno.card
jednorázově ✓
www.vitkuvhradek.cz
A Svatý Tomáš T +420 724 114 087

www.horickepasije.cz
A Hořice na Šumavě, 382 22
T +420 777 662 713, +420 603 976 822

Urlichsberg
Golfpark Böhmerwald – Šumava
Šumava je jedním z nejlépe udržovaných golfových areálů v celém
Rakousku, nachází se bezprostředně za hranicemi v hornorakouské
obci Ulrichsberg. Dojezdová doba z Lipna nad Vltavou je 40 minut.
Doporučujeme vám předem si zarezervovat Tee – time případně
i golfové autíčko. Navštivte také naši restauraci s rakouskou kuchyní,
rakouským vínem a podomácku vyráběnými sladkými chody.
-20 % na denní gree free
opakovaně 
www.boehmerwaldgolf.at
A 4161 Ulrichsberg, Seitelschlag 50 T +430 664 4512 900
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34 km od Lipna

-10 % na konzumaci v restauraci
opakovaně 
nevztahuje se na nápojový lístek

15 km od Lipna

Hořice na Šumavě

24 km od Lipna

www.klastervyssibrod.cz
A Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod T +420 380 746 674

25 km od Lipna

Dolní Vltavice

-20 % na prohlídku kláštera
jednorázově ✓

Centrum zeleného pásu (Green Belt Center)
Green Belt Center ve Windhaagu u Freistadtu nabízí návštěvníkovi možnost poznat zajímavosti býv. železné opony a dnešního
Zeleného pásu Evropy. Více jak 1 000 m2 výstavní plochy odborně
zpracované výstavy (výstava je v českém, německém a anglickém jazyce) je rozděleno na tématické okruhy týkající se přírody,
historie a budoucnosti Zeleného pásu Evropy. Součástí Green Belt
Centra je bezbariérová vyhlídková věž.
1+1 vstupenka
opakovaně 

40 km od Lipna

www.greenbeltcenter.eu
A 4263 Windhaag u Freistadt, Markt 1 T +430 664 2566 030

Český Krumlov
Audio guide – průvodce Českým Krumlovem
Nechcete se tísnit ve skupince s ostatními turisty a chcete
si krásy Českého Krumlova vychutnat svobodně a nezávisle?
Právě to vám umožní audioguide, který vás seznámí s historií
města a provede vás po významných památkách za zvýhodněné
vstupné.

www.ckrumlov.cz/info
A Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
T +420 380 704 622

Museum Fotoateliér Seidel
Fotografický ateliér z konce 19. století odhalující krásu historie
Českého Krumlova a Šumavy. Poznejte zajímavý příběh rodiny
Josefa Seidela, příběh jednoho století. Zažijte nostalgii při portrétování v jedinečném fotoateliéru s Lipno.card o 30 % výhodnější cena vstupného.
-30 % na vstupné
jednorázově ✓
www.seidel.cz
A Linecká 272, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
T +420 736 503 871

výhoda

místo a kontakt

-50 Kč na vstupné
99 Kč dospělý, 49 Kč dítě
cena s Lipno.card
opakovaně 
www.vltaviny.cz
A Panská 19, 371 01 Český Krumlov T +420 734 174 130

Kláštěry Český Krumlov
Český Krumlov nabízí unikátní atraktivitu, kterou je nedávno
otevřený areál klášterů skýtající nová vědění, poznání i zábavu.
Na své si přijdou rodiny s dětmi v zábavné, ale i naučné interaktivní expozici lidských dovedností. Obdivovatelé původní architektury a uměleckých předmětů uspokojí své touhy v expozici Život
a umění v krumlovských klášterech.
-20 % na vstupné
jednorázově ✓
www.klasteryck.cz
A Návštěvnické centrum, Kláštěrní dvůr 97, 382 02 Český Krumlov
T +420 725 554 705

-40 % na audio průvodce
opakovaně 

služba

Muzeum Vltavínů
Vltavíny jsou světovou raritou. V muzeu uvidíte tyto „drahokamy
z vesmíru“ v plné kráse a prožijete celý jejich příběh. V moderní
interaktivní expozici se pobaví celá rodina. Dozvíte se při tom
spoustu zajímavostí nejen o vltavínech, ale i dalších tématech, od
vyhynutí dinosaurů až po nejnovější poznatky kosmického výzkumu.
Prodej sbírkových vltavínů a vltavínových šperků.

novinka

České Budějovice
České dráhy
Každý držitel Lipno.card si může zakoupit více než o 35 % výhodněji vlakové jízdenky Vltava-Dunaj Tiket a jízdenku Vltava-Dunaj
Tiket+, a za zvýhodněnou cenu a cestovat tak 4 dny po české
Šumavě, rakouském a bavorském pohraničí.
DVT 340 Kč
DVT+ 710 Kč
cena s Lipno.card
opakovaně 
ceny jsou přepočteny do Kč dle aktuálního kurzu
www.cd.cz/jiznicechy
T +420 840 112 113

63 km od Lipna

39 km od Lipna

Windhaag u Freistadtu

-15 % na hudební tituly a balet
opakovaně 

Prohlídky pivovaru Budějovický Budvar n.p.
Exkurze v n.p. Budějovický Budvar jsou prováděny denně
od 9 do 17 hod, na základě předchozí objednávky. Minimální
počet účastníků 5, maximální 50 osob. Doba trvání exkurze
je 60 minut a s Lipno.card zaplatíte o 20 % na vstupném méně.
Každý den ve 14 hod probíhá stálá prohlídka, na kterou není
potřeba se objednávat.
90 Kč dospělý
60 Kč dítě, důchodce
cena s Lipno.card
opakovaně 

Adrenalin park Hluboká
Toužíte po neobvyklých zážitcích? Přijďte zažít jedinečné chvíle
právě do Adrenalin parku! Adrenalin park je součástí Sportovně
relaxačního areálu, kde s námi můžete prožít krásný den plný
zábavy a odpočinku.
-20 % na adrenalinové atrakce
opakovaně 
www.areal-hluboka.cz
A Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Přijeďte navštívit jednu z nejstarších českých zoo a užít si expozice, ve kterých zoo chová na 300 druhů zvířat v 3 000 exemplářích. Užijte si kontaktní zoo, zažijte na vlastní kůži deštný prales
Jižní Ameriky, bavte se u vynalézavých surikat, nebo se prostě
jenom projděte a užijte si krásnou přírodu a zvířata, s Lipno.card
o 10 % výhodněji.
99 Kč dospělý
63 Kč dítě
cena s Lipno.card
opakovaně 

Borovany
Klášter Borovany
Objevte jeden z nejmenších, ale zároveň nejkrásnějších klášterů
v jižních Čechách. Zažijte a vychutnejte si prohlídky šesti smysly
se zážitky. Objevíte…, uslyšíte…, vyzkoušíte si…, setkáte se…,
ochutnáte… Těšíme se na shledanou v Borovanech v klášteře.
1+1 vstupenka
opakovaně 
www.borovansko.cz
A Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany T +420 387 001 356

Zoologická zahrada Dvorec
Zveme vás do zoo, která je zajímavá svou skladbou chovaných
zvířat zastupujících africký, americký i asijský kontinent. Najdete
zde bílé tygry, bílé lvy, hrocha, šimpanze, řadu ptáků, primátů,
kopytníků a v neposlední řadě unikátní a ojedinělou kolekci
jedovatých hadů.

místo a kontakt

novinka

www.zoohluboka.cz
A 373 41 Hluboká nad Vltavou T +420 387 002 219

Třeboň
Galerie Třeboň v marcipánu
Galerie Třeboň v marcipánu prezentuje dějiny města a důležité
události vážně i nevážně. Tato zásadní témata jsou detailně zpracována do marcipánových modelů. Součástí objektu je i tvořivá
dílna pro děti, kde si mohou vytvořit modely vlastní. V neposlední řadě jsme čokolaterie s prodejem pralinek vlastní výroby,
výbornou kávou a chutnými zákusky.
-20 % na vstupné pro jednotlivce
-10 % na rodinné vstupné
opakovaně 

80 km od Lipna

65 km od Lipna

www.visitbudvar.cz
A Karolíny Světlé 512/4, 370 01 České Budějovice
T +420 387 705 347

výhoda

www.zoodvorec.cz
A Dvorec 17, 373 12 Borovany T +420 732 212 159

Hluboká nad Vltavou

www.jihoceskedivadlo.cz
A Dr. Stejskala 424/19, 370 01 České Budějovice
T +420 386 356 925

služba

-10 % na vstupné dospělý, dítě
opakovaně 

72 km od Lipna

Jihočeské divadlo
Jihočeské divadlo je profesionální čtyřsouborové divadlo se sídlem
v Českých Budějovicích. Hraje ve své historické budově na nábřeží
Malše, v divadelním sále DK Metropol i v prostoru Malého divadla
v Hradební ulici. V letních měsících pravidelně účinkuje před
otáčivým hledištěm v zámeckém parku v Českém Krumlově.

www.trebonvmarcipanu.cz
A Masarykovo nám. 103, 379 01 Třeboň
T +420 601 133 025, +420 602 659 021

České dráhy – Léto s párou Třeboňsko
Užjite si vyhlídkovou jízdu nostalgickými parními vlaky Českých
drah. Spoje jsou k dispozici na Třeboňsku během srpnových
víkendů, ve dnech 3.–5. 8. a 11.–12. 8. 2018. Výhoda na jízdné
s Lipno.card platí i na ostatní nostalgické parní vlaky v jižních
Čechách.
1+1 jízdenka
opakovaně 

87 km od Lipna

Protivín
Krokodýlí zoo Protivín
Největší středoevropská kolekce 22 druhů krokodýlů, největší
chovaný krokodýl v Evropě – Golem (krokodýl mořský), nejpočetnější skupina gaviálů sundských mimo Asii, unikátní odchov
kriticky ohroženého gaviála indického, to vše s Lipno.card o 10 %
výhodněji.
180 Kč dospělý
120 Kč dítě
cena s Lipno.card
opakovaně 

116 km od Lipna

www.krokodylizoo.cz
A Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín T +420 602 214 246

Tábor
Muzeum čokolády a marcipánu Tábor
Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře v prostorách třech
historických domů představuje a mapuje historii čokolády,
její pěstování, dovoz do Evropy a následné zpracování do formy
bonbonů, tabulek, pralinek a figurek.
-20 % na vstupné pro jednotlivce
-10 % na rodinné vstupné
opakovaně 
www.cokomuzeum.cz
A Kotnovská 138, 391 01 Tábor T +420 381 211 784

výhoda

-15 % na vstupné pro jednotlivce
-10 % na rodinné vstupné
cena s Lipno.card
opakovaně 
www.muzeumlegatabor.cz
A Špitálské náměstí 275, 391 01 Tábor T +420 602 697 207

www.cd.cz/cdsumava

služba

Muzeum lega
V soukromém Muzeu LEGA Tábor se nachází expozice
stavebnice LEGO rozdělená do několika tématických okruhů.
Mezi exponáty můžete shlédnout i Sochu Svobody, Eiffelovu
věž či indický Taj Mahal. Celkový počet lego kostiček přesahuje 1‚5 mil. Expozice je interaktivní, máte možnost shlédnout
i příběh o historii LEGO.

místo a kontakt

novinka

Užijte si Lipno
Lipno pro firmy
 
Organizujeme programy přímo pro firmy
i agentury.
 
Široká nabídka aktivit, servisu a zázemí
řadí Lipno k nejatraktivnějším motivačním
a odměňovacím pobytům.
T +420 731 410 797
E petr.chalupa@lipnoservis.cz

Lipno pro školy
 
Sestavíme vám program na míru, pomůžeme
vám i s ubytováním a dopravou a to jak v létě,
tak v zimě.
 
Zajišťujeme také program pro adaptační kurzy.
T +420 727 862 002
E skoly@lipno.info

Frymburk
Apartmán Podkova
Apartmány Kovadlina
Apartmány PETR-A
Frymburk Apartmány
Hotel Fontána
Hotel Leyla
Hotel Maxant
Hotel Vltava
Lakeside Village Větrník
Lipno apartmány Frymburk
Pension Bakalář
Pension N.10
Penzion Kovářov
Penzion nad Jezerem
Penzion Milná
Pronájem Lipno-Frymburk
Private Luxury Apartments
Relax u Lipna
Ubytování Turcovská
Vila Lipno – Frymburk
Wellness Hotel Frymburk

Vyšší Brod

13 km

Apartmány penzion Herbertov
Hotel Panský Dům

Lipno.card – bonus plný výhod
k vašemu ubytování.
Pro čtyřčlennou rodinu v hodnotě
téměř 600 Kč

Přední Výtoň
Apartmán Hotel Albatros
Apartmán Lucie
Apartmány na Výtoni
Apartmány u Stoiberů

Rožmberk
nad Vltavou
Hotel U Martina
NO.42 Rožmberk nad Vltavou

Černá
v Pošumaví
Chalupa Černá
Hotel Racek
Jezerní Penzion
Pension Calla
Penzion Eliška
penzion Malé Lipno
Penzion Rak
Penzion Rex
Penzion Sen
Penzion Slunce

Horní Planá
Hotel České Žleby
Knížecí cesta – Aparthotel a Wellness Lipno
Penzion na Návsi – Hůrka

Český
Krumlov
Chalupa s krytým bazénem
na samotě u Lesa

19 km od Lipna

Apartmán Rohlíková Kapličky
Hotel Lesní Krčma
Hotel Kilián

27 km

6 km od Lipna
11 km

Ernesta Club Lipno
Hotel Admirál
Hotel BouCZECH economy **
Hotel BouCZECH***
Hotel Panorama
Hotel Riviera
Hotel Sany
Hotel Slunečná Louka
Lipno Lake Resort
Loděnice Lipno
Myši v botě Lipno
Penzion Jája
Pension Kap Cafe
Penzion Přístav
Penzion U Sojků
Residence Lipno
Turistická ubytovna Kramolín
Ubytování Lipno – Koutský
Villapark Lipno Dreams
Villa Park 217

17 km od Lipna

3.13 Apartment Lipno
88 Lipno Apartments
Amenity Resort Lipno
Amenity Hotel Lipno ****
Apartmán 29
Apartmán C17 Doky Holiday Lipno
Apartmán 50/18 Lipno
Apartmán 55
Apartmán Aleš
Apartmán Beach and Ski
Apartmán Dana
Apartmán DOKY Holiday resort
Apartmán JAN
Apartmán Jarmila – Riviera Lipno
Apartmán Linda
Apartmán Lipno 101
Apartmán Lipno Canada 20
Apartmán Lipno Canada 22
Apartmán Lipno Canada 24
Apartmán Lipno DOKY A12
Apartmán Lipno Riviera J1/1
Apartmán Lipno1
Apartmán Riviera J7/1
Apartmán s výhledem na jezero
Apartmánový dům MIRAKA
Apartmány Bouček
Apartmány Eva
Apartmány Harmonie
Apartmány Landal Marina Lipno
Lipno- in
Apartmány Mirka
Apartmány Promenáda Lipno
Apartmány Rekreační park Riviera
Apartmány Rohlík
Apartmán Tera
Apartmány U Dušků
Apartmány U Macháčků
Apartment Marie
Camping Lipno Modřín
Chalupa na Lipně
Chata Lanovka
Chata na Kobylnici
Chata Ostružina
Chata u Lipna
Chata Venda
Dům na promenádě Lipno 100
Dům na promenádě Lipno 107

Loučovice

40 km

Lipno nad Vltavou

9 km

Ubytovatelé, u kterých
obdržíte Lipno.card

Pizza nebo špagety?
Více se dozvíte v lyžařské škole

Přijeďte na Lipno i v zimě
Zábavná výuka i s lišákem
Foxem
Lyžování a dovádění s lišákem FOXEM na Lipně
je nejlepší!!! Už teď se těším na další sezonu.
— Marek H.
 dyž se holky učily lyžovat, potkaly lišáka Foxe
K
a mohly se sním i vyfotit. A když řekneme Lipno
lyže, hned křičí lišák Foxík:)
— Hana A.
 aše pětiletá dcera stála letos poprvé na lyžičN
kách a kupodivu to šlo bez slziček a vztekání a pan
instruktor Robert byl taky skvělý. Zážitek z toho
má velký, protože neslyším od ní nic jiného než že
já (matka) na tom neumím stát a ona už jezdí.
— Gabriela H.
 aše holčičky (4 roky) a (5 let) měly na Silvestra
N
díky skvělému instruktorovi Martinovi Houskovi
z lyžařské školičky perfektní zážitek v podobě sjíždění sjezdovky s padáčky. Stále na to vzpomínají.
— Eva O.

www.lipno.info/pizzaspagety

Lipno bez bariér
Když Lipno, tak pro všechny
 
Projekt Lipno bez bariér otevírá zážitky v Lipně
a jeho okolí také pro handicapované osoby a tím
je plně začleňuje do aktivit cestovního ruchu
v této oblasti.
 
Lipno nabízí hostům se speciálními potřebami
aktivity v průběhu letní i zimní sezony – lyžování
na monoski s vyškoleným instruktorem, jízdu
na handbiku speciálně upraveném pro kvadruplegiky, bezbariérový přístup do Aqwaworldu Lipno
a na Stezku korunami stromů a další aktivity.

E kolarova@lipnobezbarier.cz

Partneři

#lipnobavi
www.lipno.info

