CZECHY

LIPNO NAD VLTAVOU
Miejscowość położona nad największym czeskim jeziorem Lipno nazywanym „czeskim morzem” - niewielka, turystyczna, z urokliwą przystanią jachtową MARINA Lipno z restauracjami, pizzeriami, kawiarniami,
licznymi domami apartamentowymi, a także centrum sportów letnich z
wodnym rajem „AQUAWORLD”, parkiem linowym, wyciągiem krzesełkowym, całorocznym torem saneczkowym, parkiem rowerowym, trasami
rowerowymi, wielką krytą halą zabaw dla dzieci, polem golfowym i wieloma innymi atrakcjami (np. sporty wodne, wędkowanie) dla aktywnie
wypoczywających turystów, ale także dla osób lubiących spokój, tereny
leśne, plażowanie, kąpiele i relaks na łonie przyrody – Sumavski Park Narodowy. Ok. 30 km do Ceskiego Krumlova (zabytki klasy UNESCO), ok.
14 km do przejścia granicznego z Austrią. W sezonie zimowym – ski centrum, trasy zjazdowe (w tym jedna snowcrossowa) niebieskie i czerwone,
3 wyciągi krzesełkowe, snowboard park, trasy biegowe, rozbudowane
centrum narciarskie dla dzieci, nowoczesna wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i sportowego. Doskonałe miejsce na rodzinny zimowy wypoczynek.
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REZIDENCE „CLUB CANADA”

CZECHY

nowy kompleks nowoczesnych przestronnych apartamentów z panoramicznym widokiem na Jezioro Lipno i szumawskie wzgórza. W sezonie zimowym 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 dziecka do 12 lat), aneks kuchenny, łazienka.
Do dyspozycji gości: Internet Wi-Fi, kawiarnia z tarasem, możliwością
wieczorów przy muzyce, sauna, siłownia, przechowalnia sprzętu sportowego, pokój zabaw dla dzieci.
W cenie pobytu: pościel, ręczniki, końcowe sprzątanie, strzeżony parking (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, wypożyczalnie sprzętu sportowego. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Możliwość 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 zabrania 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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„CLUB CANADA”
Cena za APT za 1 NOC

02.03-23.12.19

ST2/0P, ST2+1/0P
(2 os.dor.+ 1 dz 3-12)

420

APT3/0P, APT3+1/0P
(3 os.dor.+ 1 dz 3-12 lat)

576

APT5/0P, APT5+1/0P
(5 os.dor.+ 1 dz 3-12 lat)

690

ceny podane w PLN
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