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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

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

RIVIERA

CZERIV

http://www.karpatia.pl/lipno-nad-vltavou/riviera-park-rekreacyjny.html 
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Kompleks hotelowo-sportowy położony w miejscowości Jenisov u Lipna, ok. 
50 m d jeziora Lipno, 28 km od miejscowości Lipno nad Vltavou, 29 km od 
Czeskiego Krumlova.
Zakwaterowanie: Kompleks składa się z budynku głównego (recepcja 
i restauracja), budynków hotelowych – komfortowe pokoje 2 osobowe, 
rodzinnych dwupokojowych willi (BGW) 4 osobowych z możliwością do-
stawki – rozkładana kanapa oraz jednopokojowe apartamenty 2 osobo-
we z możliwością 1 lub 2 dostawek (oddalone o ok. 100m od budynków 
hotelowych). Wszystkie pokoje z łazienkami, TV SAT, serwisem kawo-
wym. Wille oraz apartamenty wyposażone w aneks kuchenny (lodówka, 
kuchenka elektryczna, kącik jadalny). 
Do dyspozycji gości: restauracja hotelowa w budynku głównym, Inter-
net Wi-Fi w całym budynku hotelowym, sauna, siłownia, masaże, wie-
lofunkcyjne boisko sportowe, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, tenis 
stołowy, bilard, wypożyczalnia rowerów i kajaków, parking – bez opłat, 
sale konferencyjne z profesjonalnym wyposażeniem. 
Informacje dodatkowe: śniadania bufetowe, opłata za psa – 190,-Czk/
doba (płatne na miejscu gotówką), łóżeczko dla dziecka – 90,-czk/noc. 
Dzieci do 3 lat z 2 pełnopłatnymi osobami, na wspólnym spaniu – GRA-
TIS. Dzieci 3-11 lat – na dostawce - zniżka zgodna z cennikiem. ZNIŻKA 
DLA SENIORA – 10% z podanych cen dla osób pow. 65 lat. Min. pobytu w 
okresie 11.06-29.08.2020 oraz 23.12.2020-02.01.2021 – 3 noce, pozostałe 
okresy – 2 noce. PROMOCJA 7=5 w okresach 15.03-09.04.20 oraz 04.10-
01.11.20. Obowiązkowa dopłata do wigilijnego menu: 60,-zł/os.dor., 30,-
zł/dziecko 3-12 lat. Obowiązkowa dopłata do Sylwestra – 112,-zł/os.dor., 
56,-zł/dziecko 3-12 lat. 

Hotel „NA JEZERE” *** 
LIPNO NAD VLTAVOU - Jenisov u Lipna

CZENAJ
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http://www.karpatia.pl/lipno-nad-vltavou/na-jezere-hotel.html

