Skvělé zážitky
na Lipně po celý rok

Klíč k lipenským
zážitkům

Adult
Dospělý

www.lipno.info

Ahoj, jmenuji se lišák Fox,
žiji na Lipně a teď Vás
provedu skvělými zážitky,
které tu na Vás čekají po
celý rok. Užijeme si krásné
výhledy ze Stezky korunami
stromů, zaskotačíme
si v unikátním parku
Království lesa, projedeme
se na kole a vyplujeme na
hladinu jezera. Až nasněží,
naučíme se společně lyžovat
a vyrazíme na zasněžené
svahy Skiareálu Lipno.
Tlapku na to!
LIŠÁKŮV TIP
… následujte moje tipy.

Stezka korunami stromů Lipno
Zážitek z jiné perspektivy
 Unikátní bezbariérová Stezka korunami stromů
je otevřená 364 dní v roce
 Na Stezce Vás čeká 11 adrenalinových zastávek
a dolů se sklouznete 52 m dlouhým tobogánem
 Ze 40 m věže si vychutnáte překrásné výhledy
na jezero, okolní krajinu a rakouské Alpy
LIŠÁKŮV TIP
Užijte si krásné západy slunce na Stezce korunami stromů
při jednom z úterních nočních koncertů během letních
prázdnin, kdy je Stezka otevřena do 23 hod.
ZAZNAMENEJTE SI
Poznejte život šumavských ptáčků na Ptačí stezce

www.stezkakorunamistromu.cz

Království lesa Lipno
Královská zábava
 V unikátním zážitkovém parku Království lesa
si užijete hodiny zábavy a dovádění
 Čekají Vás dřevěné hrady, provazové prolézačky,
obří trampolíny i stádo 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
Dotkněte se nebe! Na obří trampolíně se vydovádíte
dlouhé desítky minut bez ohledu na věk

www.kralovstvilesa.cz

Floutrejl

Sjezdové koloběžky

Lesní cyklotrail pro rodiny

Netradiční cestou od Stezky

 Pohodový, 5 km dlouhý sjezd lesem je vhodný
pro celou rodinu i s dětmi od 6 let

 Sjezd na koloběžce od Stezky korunami stromů
až na centrální parkoviště

 Bezpečný trail nabízí dobrodružství a alternativu
k tradičním asfaltovým cyklotrasám

 Projedete si asfaltové cestičky i upravený lesní
úsek plný houpáků a mírných klopenek

 Zavede Vás do lesů na severní straně areálu, zpět
na kopec se dostanete lanovkou Promenádní

 Můžete si užít společně na 3,5 kilometrů plných
nekonečné zábavy a netradičního vzrušení

LIŠÁKŮV TIP
Zážitkový Floutrejl je skvělá rodinná zábava. Užijí si ho
zkušení milovníci kol i začátečníci, kteří si chtějí otevřít
nové cyklistické obzory

LIŠÁKŮV TIP
Sjezd na koloběžkách patří k jedné z nejoblíbenějších
aktivit na Lipně. Užijí si ji pohodlně také rodiny s dětmi
od 8 let

ZAZNAMENEJTE SI
Kola vhodná pro jízdu na Floutrejlu, vybavení a balíčky
(kolo + bikepas) pořídíte v půjčovně Bikepark Rent
v Chatě Lanovka u centrálního parkoviště

ZAZNAMENEJTE SI
Sjezdové koloběžky najdete v půjčovně INTERSPORT
Rent u výstupní stanice lanovky Lipno Express. K dispozici
jsou koloběžky jak pro dospělé, tak i pro děti

Bikepark Lipno
Adrenalin na sjezdovém kole
 Dvě trasy různých obtížností nabízejí spoustu
zábavy pro zkušené borce i začínající bikery
 Skoky, klopenky a dřevěné překážky Vám
spolehlivě napumpují adrenalin do žil
 Z kopce s větrem o závod, zpátky pohodlně
lanovkou Promenádní
LIŠÁKŮV TIP
Objednejte si bikový kurz s profesionálním instruktorem
a posuňte své dovednosti na ještě vyšší level
ZAZNAMENEJTE SI
Kola do bikeparku, vybavení a speciální balíčky
(kolo + bikepas) najdete v půjčovně Bikepark Rent
v budově Chata Lanovka

Cyklistika
Vlastní silou
i s elektropohonem
 Lipno je cyklorájem, nabízí desítky kilometrů
stezek pro trénované sportovce i pohodové
výletníky
 Vyražte na trekovém kole po Jezerní cyklostezce
a užijte si projížďku s minimálním převýšením
 Při dlouhých výletech okolo jezera ušetříte síly
s elektrokolem. V cíli budete první i bez dopingu
LIŠÁKŮV TIP
Rezervujte si kola online na www.lipno.info
ZAZNAMENEJTE SI
Trekingová, horská i elektrická kola si zapůjčíte
v INTERSPORT Rent Kapitanát v Marina Lipno. Naleznete
zde také kolečkové brusle, koloběžky a celou řadu
doplňků včetně dětských vozíků za kolo

Elektročluny a plachetnice
Plavba po jihočeském moři
 Staňte se kapitánem a vyplujte na hladinu
největšího českého jezera
 Kormidlovat můžete sami! K řízení elektročlunů
i plachetnic nepotřebujete žádnou licenci
 Raději menší loď, kapitáne? Šlapadla, veslice
a paddleboardy kotví v půjčovně na pláži
LIŠÁKŮV TIP
Pro plavbu s větší partou kamarádů se nejvíce hodí elektročlun Sweet Water, který má i koupací schůdky a rádio
ZAZNAMENEJTE SI
Elektročluny, motorové čluny a plachetnice jsou
k dispozici v půjčovně INTERSPORT Rent Kapitanát
v přístavu Marina Lipno

Beach aréna Lipno

Lanový park

Beachvolejbal na břehu jezera

Doporučuje 9 z 10 opiček

 Tři beachvolejbalová hřiště, půjčovna a občerstvení přímo na lipenské pláži

 Lanové centrum s několika okruhy různých
obtížností pro malé i velké

 Pravidelné turnaje pro veřejnost a školička
beachvolejbalu pro děti během letních měsíců

 Vyzkoušejte si svůj balanc a rozcvičte se
na malých překážkách v zóně rovnováhy

 Vychutnejte si posezení a drink během letních
večerů při západech slunce

 Svou cestu parkem zakončíte adrenalinovým
sjezdem na zipline přes rybníček

LIŠÁKŮV TIP
V půjčovně na pláži naleznete také šlapadla, paddleboardy
a další plavidla

LIŠÁKŮV TIP
Využijte zvýhodněné rodinné vstupné a užijte si lanový
park společně

ZAZNAMENEJTE SI
Míč na plážový volejbal si nemusíte brát s sebou. Máme
ho pro Vás připraven v půjčovně hned vedle beachvolejbalových hřišť

ZAZNAMENEJTE SI
Vhodnou trasu v lanovém parku si vybere každý podle
obtížnosti, počtu překážek a své dovednosti. Ať už je to
malá opička nebo zkušený orangutan

Aquaworld a Hopsárium
Zábava, když počasí nepřeje
 Při koupání v Aquaworldu Lipno máte výhled
přímo na jezero
 Plavecký bazén, divoká řeka a brouzdaliště
se skluzavkou. Pro relaxaci pak vířivka a finské
sauny
 Hopsárium je velké kryté dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkami a kuličkovým bazénem
LIŠÁKŮV TIP
Věděli jste, že se v létě můžete v Hopsáriu svézt
po sjezdovce na nafukovadlech?
ZAZNAMENEJTE SI
Dopřejte svému tělu po celodenním sportování relax
ve finské sauně

foto: Christina Tan @sassychris1

Skiareál Lipno
My jsme rodinné lyžování
 Skiareál Lipno je unikátní pětihvězdičkové zimní
středisko zaměřené na rodiny s dětmi
 Nabízí přes 12 kilometrů sjezdových tratí, čtyři
pohodlné lanovky a čtyři pojízdné koberce
 O pohodu se stará oblíbený maskot lišák Fox,
zábavu slibuje slalom a skicrossové dráhy
LIŠÁKŮV TIP
Lišáka Foxe potkáte hlavně v dětském lyžařském výukovém
hřišti Fox park, kam je vstup zdarma
ZAZNAMENEJTE SI
Parkovat zdarma můžete na centrálním parkovišti
u nástupu lanovky Lipno Express

Fox park

Skischool Lipno

Lyžařské hřiště, kde
je Fox doma

Výuka s lišákem Foxem, která
Vás naučí i pobaví

 Fox park je unikátní lyžařské výukové hřiště
se třemi pojízdnými koberci a slalomem
 První krůčky malých lyžařů začínají právě tady,
mohou využívat výukové prvky usnadňující výuku
 Hned nad Fox parkem se nachází Bambini park,
určený především pro ty nejmenší lyžaříčky

 Klenotem Skiareálu Lipno je vlastní lyžařská
škola Skischool Lipno s až 150 instruktory
 ormou školy hrou učí malé lyžaře a snowboarďáky
F
již od tří let. Výuka je možná v několika jazycích
 Děti mají k dispozici dvě výuková hřiště Bambini,
Fox park i sjezdovku Školní, 1250 m dlouhou

LIŠÁKŮV TIP
Vstup do Fox parku je zdarma, nepotřebujete skipas.
Zdarma jsou také zábavné animace

LIŠÁKŮV TIP
Děti ve výuce nepotřebují skipas, je v ceně. Na lanovky
mají pak přednostní vstup

ZAZNAMENEJTE SI
Po lyžování je možné Fox park využívat jako místo
k bobování. Večer je hřiště osvětleno

ZAZNAMENEJTE SI
Každá výuka začíná rozcvičkou s lišákem Foxem. Skupinová
výuka končí závody s vyhlášením výsledků

Skicross a měřený slalom

Snowpark Lipno

Parádní zábava na svahu

Jeden skok za druhým

 Klademe důraz na to, aby lyžování bylo
co nejzábavnější

Snowpark je vhodný jak pro naprosté začátečníky,
tak i pro zkušené jezdce

 Lyžaři mají k dispozici dvě skicrossové dráhy,
propojené tunelem. Jedna je lehčí, druhá těžší

 První část se čtyřmi bednami a nízkými skoky
je vhodná přesně pro výuku základů freestylu

 Rodinnou zábavu slibuje také měřený slalom,
je paralelní – síly si tak změří dva najednou

 Druhá část je určená pokročilým jezdcům.
Nechybí zde rovná a lomená bedna či bonk

LIŠÁKŮV TIP
Vyzkoušejte Sjezdovku lišáka Foxe, na její horní části jsou
zábavné sněhové velbloudí hrby

LIŠÁKŮV TIP
Nebojte se skoků ve Snowparku Lipno, je to zábava jak
pro děti, tak i pro jejich rodiče

ZAZNAMENEJTE SI
Na skicrossové dráhy se dostanete ze sjezdovek Promenádní a Vyhlídka, každá měří 800 metrů

ZAZNAMENEJTE SI
Vjezd do Snowparku je buď ze Sjezdovky lišáka Foxe nebo
ze sjezdovky Promenádní

Lipno bez bariér

INTERSPORT Lipno

Když Lipno, tak pro všechny

Nechali jste doma čepici?

 Lyžování na monoski se stabilizátory –
s instruktorem nebo samostatně

 V prodejně INTERSPORT Lipno zakoupíte vše od
doplňků po zimní oblečení a sportovní vybavení

 Běžecké lyžování s instruktorem pro nevidomé

 Obchod naleznete u centrálního parkoviště
v budově Chata Lanovka

 Bazén s bazénovým zvedákem DELFÍN
pro snadnější přístup ve vodním ráji Aquaworld
Bezbariérová Stezka korunami stromů Lipno
 abídka letních aktivit - handbike a tandemové
N
kolo pro výlety po Jezerní cyklostezce, elektro
člun s bezbariérovým přístupem pro plavby
po hladině Lipna

Máte lyže po dědovi a kolo
z první republiky??
 Nechte svojí sportovní výbavu doma, využijte
půjčovny INTERSPORT Rent. Nabízí špičkové
modely lyží, různé druhy kol a další sportovní
vybavení
 Pokud potřebujete něco opravit, naši technici
jsou Vám k dispozici. Ať už se jedná o servis lyží
nebo píchlé kolo

Stezka korunami stromů
Z lyží do korun stromů
 První Stezka korunami stromů v České republice
je součástí Skiareálu Lipno
 Lyžaři si mohou dopřát fantastické výhledy
na vrcholky Alp, zamrzlé jezero i Šumavu
 Středem vyhlídkové věže se vine tobogán, který
je jedním z nejdelších svého druhu v ČR
LIŠÁKŮV TIP
Užijte si Ptačí stezku v korunách stromů – Zavede vás
do světa šumavských ptáčků
ZAZNAMENEJTE SI
Při cestě mezi korunami stromů Vás čekají adrenalinové
zastávky s unikátními překážkami

www.stezkakorunamistromu.cz

Bruslení na zamrzlém Lipně

Běžkařské tratě

Z lyží do bruslí

Z lyží do běžecké stopy

 Bruslení na zamrzlém lipenském jezeře se stalo
fenoménem. Bruslí se na tzv. Ledové magistrále

 Lipno nabízí skvělé možnosti pro běžkaře. Tratě
najdete mezi Lipnem a Frymburkem

 Měří téměř 11 kilometrů a je jednou z nejdelších
upravovaných drah na přírodním ledě na světě

 Upravuje se 40 kilometrů tratí pro klasiku i pro
bruslení. K dispozici jsou 4 okruhy

 Tato Ledová magistrála vede z Lipna nad Vltavou
do Frymburku. Nastoupit na ni lze u Kapitanátu

 V případě dobrých podmínek je možné běžkovat
také na nedalekém zamrzlém lipenském jezeře

LIŠÁKŮV TIP
Brusle si lze půjčit v půjčovně INTERSPORT Rent. Najdete
ji v Kapitanátu, vedle nástupu na led

LIŠÁKŮV TIP
Parkujte zdarma na horním lipenském parkovišti, odtud
je do stopy jenom coby kamenem dohodil

ZAZNAMENEJTE SI
Ledová magistrála je otevřena, pokud led dosáhne bezpečné
tloušťky 18 centimetrů

ZAZNAMENEJTE SI
Nevzali jste si na Lipno běžky? Nevadí. Půjčit si je můžete
v půjčovně INTERSPORT Rent u lanovky

Aquaworld Lipno
Z lyží do plavek
 Ten nejlepší relax po lyžování zažijete v Aquaworldu Lipno, nachází se přímo u jezera
 Čekají Vás plavecký bazén, masáže, protiproud,
vířivka s krásným výhledem na lipenské jezero
 Vodní ráj je vhodný také pro handicapované,
k dispozici mají v bazénu vodní zvedák Delfín
LIŠÁKŮV TIP
Pro děti je připraven bazének s teplou vodou, vodní
houbičkou a také vodní skluzavkou
ZAZNAMENEJTE SI
Pod jednou střechou s Aquaworldem naleznete také dětské
hřiště Hopsárium, kde si děti užijí spoustu dovádění
v prolézačkách, kuličkovém bazénku nebo v kapse nafukovacího klokana

Užijte si Lipno

Infocentrum Lipno

Lipno pro firmy

Jsme tu pro Vás denně

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

Pro školy

 Rádi Vám poradíme a doporučíme výlet
 Zajistíme Vám ubytování
 Přijďte si pro nejsladší lék z Lipna – Medík
lišáka Foxe
 Zakoupíte u nás i další originální suvenýry, mapy
a pohledy
 Unikátní suvenýr – Originální poštovní známky
1. letní Olympijský park Rio–Lipno 2016

 Jsme jediné obchodní zastoupení pro Lipno –
garance nejlepší nabídky
 Sestavíme Vám program na míru, pomůžeme
Vám s ubytováním, dopravou a to jak v létě,
tak v zimě
 Zajišťujeme také program pro adaptační kurzy
+420 727 862 002 / skoly@lipno.info

Lipno nad Vltavou 87
382 78 Lipno nad Vltavou
T +420 731 410 800
E infocentrum@lipno.info
www.lipno.info

Lipenské restaurace
a osvěžovny

Partneři

Aneb láska k Lipnu prochází
žaludkem
 Přímo v centru všech lipenských zážitků najdete
mnoho příležitostí k občerstvení
 Celoročně jsou otevřeny restaurace Lanovka
a Energo nedaleko Stezky korunami stromů
 V létě se můžete občerstvit v restauraci Modřín
v kempu a v zimě pak v restauraci U Yettiho
LIŠÁKŮV TIP
Pro malé strávníky si lišák Fox ve vybraných restauracích
připravil speciální FOXOVO menu
ZAZNAMENEJTE SI
Nebojte, ani v Království lesa hlady nebudete. K dispozici
Vám jsou občerstvení Šumavanka a U Bludiště

Práva na změnu v důsledku tiskové chyby
či jiné změny v této brožuře vyhrazeny.

#lipnobavi
www.lipno.info

