Skiareál Lipno
Popis resortu
Skiareál Lipno se nachází přímo u samotné přehrady Lipno a zároveň u obce Lipno nad Vltavou.
Jedná se o moderní lyžařské středisko na Šumavě, které je vyhledávané zejména rodinami s dětmi.
Nabízí kilometry upravovaných lyžařských tratí a díky možnosti ubytování přímo u sjezdovek je
vhodný pro rodinnou rekreaci.

V pětihvězdičkovém skiareálu Lipno se nachází 11,8 kilometrů upravovaných sjezdových tratí. Nabízí
celkem 13 sjezdovek, které mají lehčí až střední obtížnost, a tak jsou perfektní i pro menší děti a
méně zdatné lyžaře. Celkově je zde 10 modrých a 3 červené sjezdové tratě. Umělé zasněžování
probíhá po celou zimní sezónu na všech sjezdovkách. Přepravu k nim zajišťují čtyřsedačkové lanovky.
O zábavu začátečníků i zkušených lyžařů se stará místní skicrossová trať a snowpark. Oblíbené
večerní lyžování je možné na zdejším nejdelším osvětleném svahu. Návštěvníci areálu mají zajištěné
veškeré pohodlí díky profesionálním doplňkovým službám.
Skiareál Lipno nabízí parkování zdarma u nástupní stanice lanovky. Umožňuje dokonce zdarma
parkování na více dní. Dále zde zájemci naleznou půjčovnu lyží a snowboardů, lyžařskou školu,
kvalitní servis a prodej značkového lyžařského vybavení. K odpočinku slouží občerstvení, restaurace,
nebo atraktivní Stezka korunami stromů, která se nachází v sousedství sjezdovek a je možné si zde
odpočinout a relaxovat. V blízkosti areálu se nachází vodní ráj Aquaworld Lipno se saunami. Pro
další volnočasové aktivity slouží lanová dráha, bowling, sqash, nebo promenáda s restauracemi.
Doprava do těchto míst a k ubytování je poskytována skibusem zdarma. Skiareál Lipno nabízí
i mnoho výhod pro své návštěvníky. Oblíbenou novinkou je elektronický skipas, díky kterému je
kupování skipasů jednodušší a rychlejší. Nákup probíhá přes internet, předchází tak nepříjemným
frontám u pokladen. Stačí, aby si návštěvníci zakoupili skipas s unikátním kódem při první návštěvě.
Pak už jen stačí dobíjet jízdné přes internet.
Lyžařský areál podporuje držitele karet hosta Lipno Card, díky kterým je možné získat různé slevy na
poskytované služby. Ať už se jedná o zvýhodněné ceny vícedenního lyžování, slevy na ubytování nebo
další služby, místní kartu hosta se skutečně vyplatí pořídit. Další slevy na skipasy mají děti do šesti
let, senioři nad 70 let nebo návštěvníci, kteří mají právě narozeniny nebo jmeniny. Další výhody mají
například držitelé ISIC nebo ZTP karty.
Lákadlem je v zimním období bruslení na zamrzlé přehradě Lipno. Zdejší půjčovna lyžařského

vybavení nabízí k zapůjčení i lední brusle. Bruslení je na přehradě zcela zdarma a udržovaný okruh
má úctyhodných 11 kilometrů. Místní lanové dráhy odbaví až 2400 osob za hodinu a areál disponuje
i pohyblivými pásy, které jsou vhodné pro malé lyžaře a začátečníky. V okolí se nachází téměř
20 kilometrů upravovaných běžeckých tratí, které jsou pro zájemce opět k dispozici zdarma.
Bezplatné parkování v areálu má dostatečnou kapacitu pro všechny návštěvníky. Ubytování zajišťuje
řada hotelů a penzionů v přilehlé obci Lipno nad Vltavou a blízkém okolí. Pokud si návštěvník vybere
ubytování přes oficiální infocentrum v Lipně, získá Lipno Card zdarma.
Destinace

Jižní Čechy

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Příběhy, které se odehrály v okolí
Čím vším vás Lipno v zimě překvapí: , GPS: 48.649915316746,14.232273101807

Doporučená místa
Restaurant Admirál: , Tel: +420602332925, Email: info@hotel-admiral.cz, Adresa: Lipno nad
Vltavou 92, GPS: 48.6410439,14.2250981
Hotel a restaurant Admirál: , Tel: +420380736132, Email: info@hotel-admiral.cz, Adresa:
Lipno nad Vltavou 92, GPS: 48.6410439,14.2250981
Penzion Kovářov : , Tel: +420725284060, Email: info@penzionkovarov.cz, Adresa: Kovářov
č.e. 165, Frymburk , GPS: 48.68985,14.12382
Celoroční rodinný areál Bobovka Lipno nad Vltavou: , Tel: +420602780726, Email:
info@slideland.cz, Adresa: Slupečná 301, Lipno nad Vltavou, GPS: 48.6464942,14.2218919
HOSPŮDKA BOBOVKA: , Tel: +420380736363, Email: info@slideland.cz, Adresa: Slupečná
301, Lipno nad Vltavou, GPS: 48.6464942,14.2218919

