
CZECH
Y

224

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

Miejscowość położona nad największym czeskim jeziorem Lipno nazy-
wanym „czeskim morzem” - niewielka, turystyczna, z urokliwą przysta-
nią jachtową MARINA Lipno z restauracjami, pizzeriami, kawiarniami, 
licznymi domami apartamentowymi, a także centrum sportów letnich z 
wodnym rajem „AQUAWORLD”, parkiem linowym, wyciągiem krzesełko-
wym, całorocznym torem saneczkowym, parkiem rowerowym, trasami 
rowerowymi, wielką krytą halą zabaw dla dzieci, polem golfowym i wie-
loma 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 Na-
rodowy. Ok. 30 km do Ceskiego Krumlova (zabytki klasy UNESCO), ok. 
14 km do przejścia granicznego z Austrią. W sezonie zimowym – ski cen-
trum, trasy zjazdowe (w tym jedna snowcrossowa) niebieskie i czerwone, 
3 wyciągi krzesełkowe, snowboard park, trasy biegowe, rozbudowane 
centrum narciarskie dla dzieci, nowoczesna wypożyczalnia sprzętu nar-
ciarskiego i sportowego. Doskonałe miejsce na rodzinny zimowy wypo-
czynek. 

LIPNO NAD VLTAVOU



CZECH
Y

225

Zobacz
oferty z:

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

SK

CZ

PL

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). 
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