
CZECH
Y

358

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

COVID INFO!: wszystkie atrakcje na miejscu oraz udogodnienia w 
obiekcie i skorzystanie z nich jest uzależnione od aktualnych obo-
strzeń pandemicznych i przepisów dotyczacych Covid-19 - sprawdź 
aktualne wymogi w biurze lub u Agenta 

Zakwaterowanie: kompleks apartamentowy 
Studio dla 2 os. (40m2) – pokój dzienny z podwójnym łóżkiem + sofa, 
APT2-4 (50-60 m2) – 1 sypialnia + pokój dzienny z rozkładaną sofą, 
APT4-6 (jedno lub dwupoziomowe 75-90m2) – 2 sypialnie + pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, 
APT6-8 (jedno lub dwupoziomowe 85-115 m2) – 3 sypialnie + pokój 
dzienny z rozkładaną sofą. 
Wszystkie apartamenty posiadają kuchnię wyposażoną w lodówkę, 
piekarnik, płytę grzewczą (ceramiczna lub elektryczna), kuchenkę mi-
krofalową, ekspres do kawy, czajnik; łazienkę, pokój dzienny z rozkła-
daną kanapą, kącikiem jadalnym i TV SAT. Większość apartamentów 
ma balkon lub taras z widokiem na jezioro. 
Do dyspozycji gości: możliwość wypożyczenia rowerów, sprzętu 
sportowego, parking. 
Informacje dodatkowe: Łóżeczko dla dziecka – 160,-czk/pobyt, po-
ściel do łóżeczka dla dziecka 160,-czk, krzesełko dla dziecka - 160,-
czk. Obowiązkowa opłata rezerwacyjna wraz z opłatą za sprzątanie 
końcowe – 190,-zł/apt., serwis 45,-zł/os./pobyt. Dodatkowa rozkłada-
na dostawka - 28,-zł/noc. Opłata za psa – 90,-czk/noc. Kaucja zwrotna 
– ok. 100,-EUR/ apt. Pobyty min. 3 noce, w okresie wakacyjnym min. 
7 nocy sobota-sobota). 

PARK REKREACYJNY „RIVIERA” 
LIPNO NAD VLTAVOU
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http://www.karpatia.pl/lipno-nad-vltavou/riviera-park-rekreacyjny.html 
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Nowy kompleks nowoczesnych przestronnych apartamentów z panora-
micznym widokiem na Jezioro Lipno i szumawskie wzgórza. W sezonie zi-
mowym skicentrum, szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu ok. 800 m 
od obiektu, przechowalnia sprzętu narciarskiego. 
Zakwaterowanie: Wszystkie apartamenty dla osób niepalących. 
Studia 2 osobowe z widokiem na park - 26 m2, łazienka, pokój dzienny 
z 2 łóżkami i rozkładaną kanapą – możliwość zakwaterowania 1 dziecka 
do 12 lat jako dodatkowej osoby w apartamencie, mały aneks kuchenny 
połączony z pokojem, TV LCD, DVD. 
Apartamenty 3-4 osobowe z widokiem na jezioro - 40-50 m2, pokój 
dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapa dla 1 osoby dorosłej 
lub 2 dzieci do 12 lat, sypialnia 2 os., łazienka, TV SAT LCD. 
Apartamenty 5-6 osobowe z widokiem na park - 62m2, 2 sypialnie 2 i 3 
osobowe, rozkładana kanapa dla 1 osoby (dla 5 osób dorosłych i 1 dziec-
ka do 12 lat), aneks kuchenny, łazienka. 
Do dyspozycji gości: Internet Wi-Fi, kawiarnia z tarasem, możliwością 
wieczorów przy muzyce, sauna, siłownia, przechowalnia sprzętu sporto-
wego, pokój zabaw dla dzieci. 
W cenie pobytu: pościel, ręczniki, końcowe sprzątanie, strzeżony par-
king (1 auto/apt),  dostęp do Internetu, taksa klimatyczna. 
Informacje dodatkowe: W pobliżu kompleksu (do 800 m): AQUAWORLD 
LIPNO (basen kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, basenem dla dzieci), 
piaszczysta plaża z placem zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, wypoży-
czalnie sprzętu sportowego. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Moż-
liwość dokupienia śniadania (bufet wegetariański): 28,-zł/os.dor./dzień, 
17,-zł/dziecko do 10 lat/dzień. Łóżeczko dla dziecka 10,-zł/noc. Wymiana 
ręczników na życzenie - 60,-czk/szt. Sprzątanie na życzenie - w trakcie 
pobytu - 400,-czk. Sauna - 100,-Czk/godz./os. Sauna + Jacuzzi - 150,-czk/
godz./os. Wypożyczenie szlafroków – 100,-czk/dzien. Możliwość zabra-
nia psa po wcześniejszym uzgodnieniu - 100,-czk/noc. Zakwaterowanie 
w godz. 15-18.00 - poza tymi godzinami dopłata 250,-czk. Pobyty – 7 
nocy (min.3 noce, w okresie wakacyjnym - 7 nocy).
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