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Vážení hosté,

je nám velkým potěšením Vás přivítat v Hotelu Element v Lipně nad Vltavou.

Děkujeme, že jste si pro Váš pobyt na jihu Čech vybrali právě Hotel Element – 
celý náš tým je zde proto, abyste si svůj volný čas v této krásné destinaci užili 
podle Vašich představ. Všichni zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout 
potřebné informace a vyjít vstříc Vašim požadavkům a přáním, neváhejte nás 
kontaktovat v kteroukoliv denní i noční dobu.

Lipno nad Vltavou, obec rozkládající se u hráze lipenské přehrady, je doslova 
rájem pro celoroční pohodovou dovolenou i  pro inspirativní pracovní cesty.  
My věříme, že si zde vyberete ze široké škály aktivit pro volný čas jak v zimě, 
tak v  létě. Náš Hotel Element k  pozitivnímu zážitku dodá perfektní komfort 
a služby. Ať se již chystáte prozkoumat cyklostezky v okolí, užít si neuvěřitelné 
výhledy ze Stezky korunami stromů, interaktivní program pro celou rodinu 
v Království lesa, hledáte zábavu a aktivní vyžití nebo klidné místo k vychutnání 
západů slunce, věříme, že Lipno nad Vltavou předčí Vaše očekávání.

Srdečně Vás zveme do naší Restaurace Stodola pod taktovkou šéfkuchaře 
Michala Hrudy, kde si můžete vychutnat moderní jihočeskou kuchyni a čerstvě 
načepované pivo. Aby byl Váš gurmánský zážitek kompletní, nezapomeňte 
navštívit naši cukrárnu Povidloň pod vedením šéfcukráře Michala Mandyse.

Bude nám velkou ctí, když se Lipensko a Hotel Element stanou cílem Vašich 
pravidelných cest na jih Čech.

Za celý tým Hotelu Element

Aleš Toth
ředitel hotelu



ADAPTÉR 
Síťové adaptéry Vám rádi zapůjčíme na re-
cepci.

AKTIVITY
Lipno je místem pro aktivní dovolenou. O dos-
tupných možnostech trávení volného času 
se můžete více dozvědět na následujících 
stránkách nebo kontaktujte naši recepci.

BANKOMAT
V Lipně nad Vltavou je několik bankomatů, 
nejbližší je z venku vedle vstupu do Congress 
Centra Lipno hotelu Element.

BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKA
K  úschově svých cenností prosím využijte 
pokojové bezpečnostní schránky. Ta se nachází 
ve skříňce pod deskou psacího stolu. Návod na 
použití je přiložen u  bezpečnostní schránky. 
Hotel neručí za obsah bezpečnostní schránky.

BUZENÍ 
Službu buzení Vám ráda zajistí recepce. 

CHECK-OUT
Standardní čas odhlášení z  hotelu v  den 
odjezdu je do 11:00 hod. Naše recepce Vám 
s  přihlédnutím k  obsazenosti hotelu tento 
čas na požádání ráda za poplatek prodlouží.

CUKRÁRNA   
Cukrárna Povidloň nabízí domácí zákusky. 
Vybrané pokrmy jsou dostupné i prostřed-
nictvím služby Room Service. Otevírací doba 
je pondělí - neděle: 8:00 – 19:00.

DEŠTNÍK
V případě potřeby si můžete deštník zapůjčit 
na recepci. 

DOPLŇKOVÝ PRODEJ
Doplňkový prodej Vám ráda zprostředkuje 
naše recepce. 

DOPRAVA
Objednání taxi, zajištění transferu, poskyt-
nutí informací o  veřejné dopravě, nákup 
jízdenek – to vše Vám ráda zajistí naše re-
cepce.

INTERNET
Ve všech prostorách hotelu je k  dispozici 
bezdrátové připojení na internet zdarma  
– Element.WIFI

KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY
S veškerými kancelářskými službami, jako je 
kopírování, tisk, scan a  podobně, Vám ráda 
pomůže naše recepce.

KOUŘENÍ
Všechny pokoje v  Hotelu Element jsou 
nekuřácké. V  případě porušení tohoto us-
tanovení bude na váš účet natížena částka 
200 EUR za ohrožení požární bezpečnosti 
hotelu a na krytí nákladů na čištění textilií. 

LIPNO.CARD
Lipno.card je věrnostní karta plná výhod 
a  tipů na trávení volného času, která Vám 
odemkne výhodné nabídky a slevy. Více in-
formací na lipnocard.cz.

MINIBAR
Všechny pokoje jsou vybaveny minibar-
em. Minibar menu naleznete v samostatné 
nabídce na pokoji.

OSTATNÍ SLUŽBY, POŽADAVKY A  PŘÁNÍ 
Jakékoliv Vaše dotazy, požadavky a  přání 
prosím směřujte na naši recepci. Rádi Vám 
vyjdeme vstříc.

PLATBA
Platit můžete hotově v  CZK a  EUR nebo 
platebními kartami.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED SLUŽEB

http://lipnocard.cz


PRÁDELNA
V našem hotelu pro Vás zajistíme praní a že-
hlení prádla. Pro více informací prosím kon-
taktujte naši recepci.

PŮJČENÍ VYBAVENÍ
Kontakty na půjčovny v  Lipně nad Vltavou 
naleznete níže v sekci půjčovny nebo můžete 
kontaktovat naši recepci.

RECEPCE (linka 100)
Naše recepce je Vám k dispozici 24 hodin 
denně. Obracejte se prosím na naši recepci 
s jakýmkoli podnětem či připomínkou

RESTAURACE  (linka 200)
Restaurace Stodola nabízí moderní ji-
hočeskou kuchyni inspirovanou tradičními 
jihočeskými pokrmy. Restaurace je otevřena 
pondělí - neděle: 11:00 – 00:00.

RUČNÍKY
Hotel Element šetří životní prostředí. 
Ručníky, které plánujete opětovně použít, 
prosíme pověste. Ručníky, které budou 
na zemi, ve vaně nebo sprchovém koutu, 
vyměníme.

ROOM SERVICE  (linka 200)
Vybrané pokrmy jsou dostupné i prostřed-
nictvím služby Room Service. Room Service 

je k  dispozici od 7:00 – 22:00. Objednávky 
přijímá restaurace. 

SNÍDANĚ 
Snídaně podáváme formou bufetu ve 
snídaňové místnosti Restaurace Stodola 
denně od 7:00 do 10:00 hod.

TELEFON
Chcete-li se spojit s  recepcí, vytočte linku 
100. Při volání z  pokoje na pokoj v budově 
Element vytočte číslo 1, v budově Lanov-ka 
číslo 2 a číslo pokoje osoby, se kterou se 
chcete spojit. Nouzové volání 0112.

TELEVIZE
Přehled všech televizních a  rozhlasových 
kanálů naleznete v  menu televizního při-
jímače.

ÚKLID 
Průběžný úklid probíhá v odpoledních 
hodinách a to od 15:00 do 18:00. 

ÚSCHOVA ZAVAZADEL
Rádi Vám uschováme Vaše zavazadla 
v úschovně. Obraťte se prosím na recepci.

ZPĚTNÁ VAZBA 
Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá, předem 
za ni děkujeme. 

ŽEHLENÍ
Žehličku a žehlicí prkno Vám rádi zapůjčíme.



Lipno.card je věrnostní karta plná výhod a tipů, která odemkne váš čas na Lipně v dovolenou 
plnou zábavy. Je zdarma, zaplatíte pouze vratnou zálohu ve výši 100 Kč. Aktivní je až po jejím 
přiřazení k  registraci na www.lipnocard.cz. Registrace do věrnostního klubu Lipno.card je 
zdarma. Vaše hotelová karta funguje jako Lipno.card jen si její číslo musíte přiřadit ke svému 
účtu. S jakýmikoli dotazy, ale i registrací Vám ráda pomůže naše recepce.

Kde kartu získám?

■ Na recepci Hotelu Element
■ Klientské Informační Centrum

rodinného areálu Lipno
■ V půjčovně INTERSPORT Rent

Kapitanát
■ V půjčovně INTERSPORT Rent Element

Jak si kartu aktivuji?

Zcela jednoduše. Stačí navštívit stránku  
www.lipnocard.cz, kde si vytvoříte registrací účet. 
Vaši kartu pak k  účtu přiřadíte tzv. WTP číslem  
− to je 14-místné číslo na rubu vaší karty.

LIPNO.CARD

http://www.lipnocard.cz
http://www.lipnocard.cz


■ 15% sleva na kolo či elektrokolo
v půjčovně vybavení Kapitanát

■ 15% sleva na vypůjčení inline
bruslí

■ 15% sleva na vypůjčení silniční
koloběžky v půjčovně Kapitanát

■ 15% sleva na půjčovné kola
Floutrejl + doprava lanovou
dráhou

■ 15% sleva do lanového parku
(u centrálního parkoviště)

■ 15% sleva na servis lyží či snowboardu
v ISR Servisu

■ 15% sleva na voskování v ISR Servisu

■ 20% sleva na kurz Bikepark 1x
■ 20% sleva na kurz plachtění
■ 20% sleva na kurz inline bruslení
■ 20% sleva na plavby parníkem

společnosti Lipno line
■ 20% sleva na vstup do všech

expozic Kláštery český Krumlov

■ 20% sleva na vstup do všech expozic
řemeslných dílen Kláštera Český
Krumlov

■ jízda zdarma na Bobové dráze

■ jízda zdarma na Bobové dráze

■ hodina zdarma v Hopsárium Lipno

■ 30 % sleva do sauny v Aquaworldu Lipno

■ 30 % sleva do sauny v Aquaworldu
Lipno

■ půjčení Frisbee disků

■ 10 % sleva do bazénu Aquaworld Lipno
■ 10 % sleva na Bikepas
■ 10% sleva na motorový člun nebo

elektročlun v půjčovně lodí Kapitanát
■ 10% sleva na plachetnici v půjčovně

Kapitanát
■ 10% sleva na půjčení vodního plavidla

v půjčovně vybavení na obecní pláži
■ 10% sleva na půjčení sjezdové

koloběžky v půjčovně vybavení
Kramolín

■ 10% sleva na vstup do ZOO Hluboká
nad Vltavou

■ 10% sleva na vstup do sportoviště
Amenity Resort Lipno

■ 10% sleva na vstup do Fun Spot Lipno
- Adventure Golf

■ 10 % sleva do bazénu Aquaworld
Lipno

■ 10% sleva na vstup do ZOO Hluboká
nad Vltavou

■ 10% sleva na vstup do sportoviště
Amenity Resort Lipno

■ 10% sleva na vstup do Motýlího domu
Papilonia

■ 10% sleva na občerstvení v kavárně
Korzo Lipno Coffe

10 % SLEVA 10 % SLEVA

15 % SLEVA

15 % SLEVA

20 % SLEVA

20 % SLEVA

6+1, NEBO 10+2

6+1, NEBO 10+2

2+1

30 % SLEVA

30 % SLEVA

ZDARMA

Proč si pořídit Lipno.card 

- Získáte tipy na nezapomenutelné zážitky za výhodnější ceny a opakovaně:

LÉTO ZIMA



MAPA AREÁLU

SLUŽBY

GASTRONOMIE

LANOVKY A VLEKY
Infocentrum
Kasa
INTERSPORT Element – Prodejna, 
Půjčovna Bikepark Rent, Servis
INTERSPORT Rent – Sjezdové koloběžky
INTERSPORT Rent – Kapitanát
INTERSPORT Rent – Pláž - Půjčovna 
vodních plavidel
INTERSPORT Rent – Beacharena 
+ půjčovna vodních plavidel
INTERSPORT Rent – Modřín - Půjčovna 
vodních plavidel

Občerstvení 
u Království lesa
Restaurace Energo
Restaurace Stodola
Cukrárna Povidloň
Fruitisimo
Restaurace Modřín
Beach café
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RODINNÝ AREÁL LIPNO
Stezka korunami stromů
Království lesa
Camping Lipno Modřín
Přístav Marina Lipno
Lipno Line vyhlídkové plavby
Wakeboarding
Lanový park
Amenity Sport Aréna
Aquaworld
Hopsárium / Papilonia
Bobová dráha
Adventure golf
Beach voleyball
Pumptrack
Bikepark – trasy
Sjezdové koloběžky – trasa
Floutrejl – rodinná cyklotrasa
Disc Golf
Pěší naučná stezka
Jezerní cyklo-inline stezka



STEZKA KORUNAMI STROMŮ  
www.stezkakorunamistromu.cz

Stezka korunami stromů Lipno, celorepublikový unikát a  první stezka svého druhu v  České 
republice, je citlivě začleněna do krajiny v okolí lipenského jezera a  je unikátním doplněním 
Lipna. 

Součástí Stezky jsou naučné didaktické prvky, které obohatí a rozšíří znalosti v oblasti přírody, 
její ochrany a  funkce lesa. Nejen pro malé návštěvníky, ale i  pro ty, kteří zůstali stále mladí, 
a neopustila je chuť po dobrodružství, jsou určeny tři zážitkové stanice s lanovými prvky. Jsou 
umístěny ve výšce 24 metrů. Stezka je zakončena 40 metrovou devítihrannou vyhlídkovou 
věží, která je unikátní svým vzhledem, a  to nejen díky vzdušné architektonické formě, ale 
také bezbariérovým přístupem, typem a metodou výstavby. Ke Stezce se dopravíte lanovkou, 
Stezkabusem, po turistické trase či cyklotrase, cestu dolů si můžete zpestřit jízdou na terénní 
koloběžce, kterou si nahoře půjčíte a dole vrátíte.

KRÁLOVSTVÍ LESA  
www.kralovstvilesa.cz

Všechny atrakce v Království lesa jsou inspirované lesem nebo šumavskou přírodou. Království 
Lesa přibližuje, co se odehrává pod zeleným kobercem, který vidíte ze Stezky korunami stromů. 
Pokud hledáte místo, kde můžete s celou rodinou strávit hodiny dováděním a láká vás stát se 
aspoň na chvíli součástí lesního společenství, poté je tato aktivita tou pravou. Oáza na Šumavě je 
zasvěcena hrám a zdokonalování pohybových schopností, bez ohledu na věk. Připravte si proto 
dostatek energie na desítky fantastických atrakcí. Můžete se zabydlet v  bludišti loupežníka 
Godoše mezi mladými stromky. Ztratit se v mraveništi. Anebo na obří lesní trampolíně vyskočit 
až k větvoví vzrostlých stromů.

Lesní hřiště najdete pár kroků od Stezky korunami stromů, dostanete se sem buď lanovkou 
nebo Stezkabusem. Všechny herní prvky a  sestavy jsou certifikované a  promyšleně spojují 
zábavu s poznáním šumavské přírody v jejích rozmanitých podobách.

BIKEPARK LIPNO  
www.lipno.info/zazitky/bikepark

Netradiční zábava s  trochou bezpečného adrenalinu Vás čeká v Bikeparku Lipno. Vzrušující 
a přitom bezpečný 1500 m dlouhý zábavný sjezd zvládnou děti i začátečníci. Z horní stanice 
lanovky Bikeparku se Vám naskytne nádherný výhled a  její okolí je protkáno stezkami pro 
horská kola. Jste začátečník či naopak profesionál? Bikepark Lipno nabízí několik možností, 
z nichž si vybere každý. Zábava na klopených zatáčkách, terénních vlnách, lavicích, kamenných 
polích a dřevěných lávkách. To je Bikepark Lipno.

FLOUTREJL – RODINNÁ TERÉNNÍ CYKLOTRASA  
www.lipno.info/zazitky/floutrejl-rodinna-terenni-cyklotrasa

Zážitkový Floutrejl je skvělá rodinná zábava. Že jste Floutrejl ještě nevyzkoušeli a nevíte o co 
jde? Sjedete si 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotrasu, která je určená přímo pro Vás 

AKTIVITY - LÉTO
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a Vaše děti. Užijte si bezpečnou jízdu na kole trochu jinak, bez provozu v klidném prostředí 
lesa. Na Floutrejlu pojedete převážně z kopce, plynule projedete po terénních vlnách a hravě 
zvládnete připravené klopené zatáčky. Zpět do kopce se vyvezete lanovkou a  ihned po 
výstupu budete mít chuť projet si celý Floutrejl ještě jednou. Floutrejl je vhodný pro děti od  
5 let, které ovládají běžnou jízdu na kole. Trasa je jednosměrná, značená a bezpečná.

LANOVÉ DRÁHY LIPNO EXPRES A PROMENÁDNÍ 
www.lipno.info/zazitky/lanove-drahy-lipno-expres-a-promenadni

Přímo ke Stezce korunami stromů vás z centrálního parkoviště pohodlně dopraví lanovka Lipno 
Express. Na cyklisty tu čeká nová rodinná terénní cyklotrasa - floutrejl, který vede směrem do 
Březovického údolí. Díky jedné jízdence můžete využít jakýkoliv směr. Pro pěší jsme připravili 
odpočinkovou vyhlídkovou trasu s výhledem na Novohradské hory a Třeboňskou pánev. 

JÍZDA NA KOLE ČI KOLOBĚŽCE  
www.lipno.cz/volny-cas/cyklistika

Užijte si stovky kilometrů cyklostezek v okolí Lipenské přehrady. Tou nejkrásnější je jistě Jezerní 
cyklo-in-line stezka, která se vine po břehu lipenského jezera. Její převýšení je minimální a tak 
je okruh velmi oblíbený a vhodný pro rodiny s dětmi. Samozřejmě zde najdete i mnohem delší 
cyklotrasy a stezku si můžete vybrat podle kondice či nálady.

SJEZDOVÉ KOLOBĚŽKY  
www.lipno.info/zazitky/sjezdove-kolobezky

Navštivte Stezku korunami stromů Lipno, zastavte se na pár chvil a rozhlédněte se po okolí – 
stojí to rozhodně za to! Pro jízdu dolů zpět na centrální parkoviště zvolte sjezdové koloběžky - je 
vám k dispozici trasa určená pouze pro koloběžky a je přibližně 4 km dlouhá. Cestu zvládnou 
také rodiny s dětmi.

LANOVÝ PARK LIPNO  
www.lipno.info/zazitky/lanovy-park

Lanový Park Lipno se nachází nad parkovištěm u  lanové dráhy a  je vidět již z  kruhového 
objezdu. Nabízí lanový svět plný překážek a je určen pro děti i dospělé. Lezení je 100% bezpečná 
adrenalinová zábava, kde zažijete nevšední zážitky a přesvědčíte se o svoji obratnosti a šikovnosti 
při překonávání překážek v různých výškách. 
Najdete zde také umělou lezeckou stěnu a 150 metrů dlouhý sjezd na rybníkem. 
Doporučujeme Vám také poznat na trampolíně 4v1 neopakovatelné zážitky při skocích až 
8 metrů do výšky, kdy můžete provádět salta vpřed i  vzad, různé pohybové kreace a  další 
akrobacie. Toto vše na jednom místě.

IN-LINE BRUSLENÍ NA LIPNĚ  
www.lipno.info/zazitky/in-line-brusleni-na-lipne

21 km nejkrásnější cyklo-in-line stezky ocení všichni bruslaři. Jezerní in-line stezka se vine 
po břehu lipenského jezera a patří mezi nej stezky v České republice. Plavba přívozem mezi 
Frymburkem a Frýdavou – téměř na půlce cesty pro vás bude nejen příjemným zpestřením, ale 
i skvělým odpočinkem. Nově je dokončena stavba cyklo-in-line stezky na lipenské hrázi. Došlo 
k oddělení a vymezení stezky a silničního provozu, přejezd hráze je nyní 100% bezpečný. 

https://www.lipno.info/zazitky/lanove-drahy-lipno-expres-a-promenadni.html
https://www.lipno.cz/volny-cas/cyklistika
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ELEKTROKOLEM PO LIPENSKU 
www.lipno.info/zazitky/elektrokolem-po-lipensku

Na kole či elektrokole poznáte Lipensko ještě lépe, bez námahy vyšlapete k nejvýše položené 
zřícenině hradu Vítkův hrádek, objevíte krásy Schwarzenberského kanálu a další místa, která 
stojí za to navštívit.

AQUAWORLD LIPNO SE SAUNOU  
www.lipno.info/zazitky/aquaworld-lipno

Vodní ráj Aquaworld je skvělým místem, kde je možné relaxovat za každého počasí. Můžete 
zde odpočívat ve vířivce a při tom se kochat nádherným výhledem na Lipenské jezero nebo si 
zaplavat v plaveckém bazénu. Pro návštěvníky je připravena řada atrakcí a služeb - obdélníkový 
plavecký bazén o velikosti 16x8 m, kruhový bazén s atrakcemi o průměru 16 m, divoká řeka 
s  peřejemi a  protiproudem, dětské brouzdaliště s  vodním hříbkem, whirlpool, bazének 
s  masážními tryskami, perličková deska se vzduchovým roštem, tlaková sprcha, perličková 
sedačka se vzduchovými tryskami. Pro celkové uvolnění těla i mysli můžeme doporučit finské 
sauny s vůní bylinkových esencí nebo masáže zaměřené na celé tělo, nebo jeho jednotlivé části.

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY PARNÍKEM 
www.lipno.info/zazitky/vyhlidkove-plavby-parnikem

Jeden z  nejkrásnějších pohledů na přírodu je ten z  vodní hladiny. Vychutnejte si plavbu 
motorovým člunem a nechte se jeho kapitánem dovézt na nejkrásnější místa přehradní nádrže 
Lipno. Plavební trasy pendlují v závislosti na typu lodi mezi Lipnem nad Vltavou, Frymburkem, 
Černou v Pošumaví a Horní Planou, a s možností přepravy jízdních kol. V období prázdnin si ve 
vybrané dny můžete užít i večerní plavbu.

PUMPTRACK  
www.lipno.info/zazitky/pumptrack

Pumptrack je unikátní dráha pro děti i dospělé na uzavřeném okruhu, kde se udržuje rychlost 
jen „pumpováním“ mezi boulemi a  klopenými zatáčkami. Pumptracková dráha se nachází 
vedle vstupu do Království lesa nedaleko konečné zastávky lanovky a zůstává i jako odkaz po 
uzavření Olympijského parku. Po dráze se lze spustit na kole, koloběžce, bruslích, longboardu 
a skateboardu. Povinnou výbavou každého jezdce jsou vždy helma a chrániče.

ELEKTROČLUNEM PO LIPENSKÉM JEZEŘE  
www.lipno.info/zazitky/elektroclunem-po-lipenskem-jezere

Poznejte Lipno z  vodní hladiny a  užijte si drobných vlnek jihočeského moře. Elektročluny 
naleznete v přístavu Marina Lipno. Mají snadné ovládání, které hravě zvládnou i vaše děti a budete 
si připadat jako u moře. Luxusní elektročlun Sweet Water má i koupací schůdky a radio a je ideální 
pro rodinný výlet. Užijte si pohled na Lipno z vodní hladiny, který je ojedinělý. 

TRAMPOLÍNY  
www.lipno.info/zazitky/trampoliny

Nechte děti, ať si užijí hopsání na čerstvém vzduchu a  pokusí se vyskočit co nejvýš. Deset 
moderních trampolín naleznete na dětském hřišti v přístavu u půjčovny Kapitanát. Stačí se jen 
odrazit a vychutnávat si chvilky letu.
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PLACHETNÍCÍ PO LIPENSKÉM JEZEŘE 
www.lipno.info/zazitky/plachetnici-po-lipenskem-jezere

Staň se skutečným kapitánem. Lipenské jezero nabízí vynikající podmínky pro jízdu na 
plachetnici. Poznejte Lipno z vodní hladiny a užijte si vln jihočeského moře. Plachetnice naleznete 
v přístavu Marina Lipno. Instruktáž k plachtění trvá pouze několik minut, nepotřebujete ani 
licenci a  budete si připadat jako u  moře. Užijte si pohled na Lipno z  vodní hladiny, který je 
ojedinělý.

BOBOVÁ DRÁHA 
www.lipno.info/zazitky/bobova-draha

Bobovat za každého počasí a  po celý rok? V  Lipně nad Vltavou to je možné. Ujděte  
100 metrů od centrálního parkoviště a  uvidíte dvě bobové dráhy - horskou a  korytovou, 
vzájemně propleteny. Jediné místo v  ČR, kde najdete obě dráhy pohromadě! Na zbrusu 
nové horské bobové dráze si užijete jízdu tak trochu z ptačí perspektivy, zlatým hřebem jsou  
2 zatáčky s téměř 360 stupni. 

Nová dráha je díky bezpečnostním pásům a  automatickým brzdám vhodnější pro rodiny 
s  dětmi. Původní kilometrovou korytovou bobovou dráhu ocení spíše sportovnější jezdci. 
Rychlost si v obou případech řídíte sami pomocí brzdy. 

HOPSÁRIUM 
www.lipno.info/zazitky/hopsarium-lipno

Oblíbené rodinné hřiště pod střechou v budově Aquaworldu Lipno. Dovádí se na prolézací 
věži se skluzavkou, střílecím dělem, fontáně na pěnové míčky, nafukovací skluzavce anebo 
adrenalinové sjezdovce pro nafukovací kruhy. Součástí Hopsária je i bistro s občerstvením.

Hlavní část vybavení tvoří prolézací věž přes dvě podlaží s překážkami, střílecími děly a fontánou 
na pěnové míčky, dvojskluzavkou a míčkovým bazénkem. Součástí prolézací věže je i trampolína. 
Z věže se dá přímo sklouznout na nafukovačku – klokanici Sáru. Ta má zavírací kapsu, kam 
se schová spoustu dětí. Na své si zde přijdou i nejmenší, pro které je připraven samostatně 
umístěný batolecí koutek s míčkovým bazénkem, houpačkou a stavebnicí z kostek.

FRISBEE PARK 
www.lipno.info/zazitky/frisbee

Frisbee Park je vybudován v  klidové zóně na vrcholu Kramolín – na výstupní stanici lanové 
dráhy Lipno Express. Hřiště je tvořeno 9 dopadovými koši, celková délka je cca 1500m. Hra je 
určena pro všechny věkové kategorie, jedná se o podobné hřiště jako jsou golfová hřiště. Ke 
hře se používá disk různých typů a cílem je nadzemní kovový koš. Disky je možné si zapůjčit 
v půjčovně koloběžek vedle Stezky korunami stromů

PADDLEBOARDY, ŠLAPADLA A VESLICE 
www.lipno.info/zazitky/paddleboardy-slapadla-a-veslice

Dopřejte si pohodu na lipenské pláži, kde zažijete spoustu zábavy. Poznejte Lipno také z vodní 
hladiny. Hitem posledních sezon je jízda na paddleboardu. Zkuste svoji rovnováhu na vlnkách 
jihočeského moře. Půjčovnu najdete v areálu Beach arény. 
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LIPENSKÉ PLÁŽE 
Lipenské pláže vybízejí nejen ke slunění a  romantickým procházkám kolem vody, ale i  ke 
sportovnímu vyžití. Zahrajte si třeba beach volejbal na písčitém hřišti přímo na břehu jezera. 
Lipno, to jsou rozlehlé pláže s  udržovaným travnatým i  písečným povrchem. Právě takovou 
pláž s občerstvením, plážovým volejbalem, půjčovnou vybavení na vodní sporty budete mít 
v  blízkosti vašeho pokoje. Díky rozloze Vám Lipno nabízí také desítky plážiček a  zátok, kde 
najdete příjemné soukromí.

ADVENTURE GOLF LIPNO 
www.funspotlipno.cz/adventure-golf

Že golf může být velkou zábavou, se přesvědčíte po dni stráveném ve FunSpotLipno. V terénu 
botanické zahrady plné květin s vodopádem a jezírky si i s vašimi nejmenšími dětmi a babičkou 
můžete vyzkoušet fyzicky nenáročný zábavný Adventure Golf. 

Lipno má kouzelnou atmosféru i za tmy, a tak si zahrajte třeba večer pod hvězdnou oblohou za 
doprovodu hudby a světelných efektů.

LETNÍ KURZY
www.lipno.info/zazitky/letni-kurz-pod-plachtami

Okolí Lipenské přehrady je perfektním místem pro trávení aktivní dovolené a i pro vyzkoušení 
ještě nepoznaného. V letních měsících je možné se zde zapsat na nespočetné množství kurzů, 
kde si můžete osvojit nové dovednosti. 

Chcete se naučit jezdit na in-line bruslích, plachtit, zdolávat překážky v bikeparku, cítít se jako 
ryba ve vodě na paddleboardu nebo si bezpečně pod vedením instruktora sjet Floutrejl? Pak 
jste na správném místě.
 
PAPILONIA LIPNO 
www.lipno.info/zazitky/papilonia-lipno

Papilonia je expozice živých tropických motýlů, kde návštěvníci prochází přímo v prostoru mezi 
poletujícími motýli. Prostory jsou ztvárněny do prostředí fantasy světa. 

Motýli jsou původem z tropických oblastí jihovýchodní Asie, Jižní Afriky, Střední a Jižní Ameriky.
Mezi nejzajímavější druhy patří například Morpho peleides, který zaujme nejen svou velikostí 
křídel, které může dosáhnout až 20cm, ale zejména svou modrou barvou, která je v přírodě 
velmi vzácná.

Velmi zajímavé je také pozorování maskování motýlů, kterým se chrání před predátory. 
Například druh Kallima vypadá jako uschlý list. Naopak Caligo má dokonalé ztvárnění oka sovy, 
kterým zastrašuje své nepřátele. Součástí expozice je i líheň, kde mohou návštěvníci sledovat 
zrození nových motýlů.  

PŘEVOZ FRYMBURK-FRÝDAVA 
www.lipno.info/zazitky/prevoz-frymburk-frydava

Dostat se na druhou stranu lipenské přehrady nikdy nebylo jednodušší. Frymburk a Frýdava 
jsou spojeny převozem, který vám od dubna do konce listopadu zjednoduší cestování v okolí 
Lipna.
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Dorazili jste na Lipno se svým sportovním vybavením? Výborně, můžete si jej uschovat v našich 
k tomu určených prostorech. V opačném případě ale nezůstanete o zážitky ochuzeni, protože 
si můžete vše od kol, elektrokol, po in-line brusle nebo koloběžky půjčit a užít si tak Lipno nad 
Vltavou plnými doušky. Aby byla vaše poptávka uspokojena, doporučujeme vám provést si 
rezervaci předem. Sportovní vybavení si také můžete koupit v Intersport Lipno – Hotel Element, 
který sídlí přímo v budově hotelu.

INTERSPORT RENT – LIPNO KAPITANÁT 
rent@lipnoservis.cz +420 731 410 813

■ Kola a příslušenství
■ Elektrokola
■ Silniční koloběžky
■ Elektročluny
■ Motorové čluny
■ Plachetnice bez VMP
■ In-line brusle
■ Lední brusle

INTERSPORT RENT LIPNO - U STEZKY KORUNAMI STROMŮ 
rent@lipnoservis.cz +420 731 410 812

■ Sjezdové koloběžky

INTERSPORT LIPNO  - HOTEL ELEMENT
bike@lipnoservis.cz +420 731 656 154

■ Bikepark půjčovna
■ Floutrejl
■ Servis a oprava kol a lyží
■ Lyžařské a snowboardové vybavení
■ Lyžařské vybavení
■ Snowboardové vybavení
■ Ostatní vybavení
■ Úschovna lyží a batohů

LIPNO NAD VLTAVOU – BEACH ARENA 
rent@lipnoservis.cz +420 721 656 695

■ Vodní plavidla

PŮJČOVNY
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VODNÍ NÁDRŽ LIPNO 

Vodní nádrž Lipno je největší umělé jezero v  České republice, právem nazývané „jihočeské 
moře“ se nachází v  Chráněné krajinné oblasti Šumava. Nádrž byla vybudována mezi lety  
1952 a 1959 a tato stavba zásadně změnila ráz krajiny a způsob trávení volného času v obci. Dnes 
je Lipno jednou z nejdůležitějších dominant Jihočeského kraje a je místem, které nabízí plno 
sportovních aktivit jak v zimě, tak v létě.

JANUSOVSKÁ LAMPA 
www.lipno.info/zazitky/janusovska-lampa

Lipno nad Vltavou má novou dominantu a tou je dech beroucí dílo Milana Doubravy - Janusovská 
Lampa. 365 cm vysoká socha se majestátně tyčí v blízkosti Království lesa. 

Janus se předlohou pro novou sochu nestal náhodou. Coby bůh změn připomíná všem 
lipenským návštěvníkům právě to, jak se tento region za poslední roky proměnil. Lampa byla 
také zhotovena jako dík všem, kteří se na proměně Lipna nad Vltavou v  posledních letech 
podíleli. 

Janusovská lampa ale není jen sochou vyjadřující změny či vděčnost, jejím vztyčením získalo 
Lipno nad Vltavou i  své poutní místo, protože stejně jako celé Lipno nad Vltavou, musí být 
nevšední i lipenské poutní místo.

VÍTKŮV HRÁDEK

Vydejte se po 61 schodech až na vyhlídkovou plošinu nejvýše položeného hradu v  České 
republice - Vítkův hrádek. Odměnou vám bude úžasný pohled na Šumavu, Lipno, Novohradské 
hory a za příznivého počasí také na rakouské Alpy.  

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI
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Vítkův hrádek byl založen v polovině 13. století a pyšní se největší dochovanou obytnou věží. 
V roce 1394 zde byl krátce vězněn panskou šlechtou král Václav IV., syn krále Karla IV. Pro svou 
bohatou historii a z daleka viditelnou polohu na nezalesněném hraničním hřebeni se stal Vítkův 
hrádek romantickým inspiračním zdrojem mnohých malířů a spisovatelů.

KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD

Vyšebrodský klášter je klášter nacházející se ve Vyšším Brodě, sídlo cisterciáckého opatství Naší 
Paní ve Vyšším Brodě. Jedná se o jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jednu 
z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. 

V průběhu sezóny (duben–září) je klášter přístupný veřejnosti, návštěvníky provádějí průvodci. 
Mimo sezónu je třeba návštěvu domluvit předem. 

V  klášteře je od konce 13. století až dodnes uchováván tzv. Závišův kříž, který cisterciákům 
daroval Záviš z Falkenštejna. Jedná se o relikviář s kusem dřeva z Kristova kříže, považovaný za 
jednu z nejvzácnějších středověkých zlatnických památek na českém území.

ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov patří mezi nejkrásnější česká města. Nechte se okouzlit malebnými štíty 
měšťanských domů, spletí křivolakých středověkých uliček, impozantním zámkem nad Vltavou 
a bohatým kulturním i společenským vyžitím. 

Český Krumlov patří mezi památky světového dědictví UNESCO. Ke zdejšímu hradu a zámku 
náleží nádherná věž, o které spisovatel Karel Čapek tvrdil, že je „nejvěžovatější ze všech věží, 
které kdy poznal“. Českokrumlovský zámek vás nadchne i svým zámeckým divadlem, jednou 
z  nejzachovalejších barokních scén na světě, lapidáriem, Plášťovým mostem a  zámeckou 
zahradou s unikátním přírodním divadlem s otáčivým hledištěm. K zámku patří také medvědi, 
kteří se zde chovají od dob posledních Rožmberků.

HRAD ROŽMBERK NAD VLTAVOU

Tato unikátní památka pocházející ze 13.století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců – předchůdce 
nejvýznamnějších českých rodů – Rožmberků. 

Hrad Rožmberk nad Vltavou pochází z poloviny 13. století a patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, 
předchůdců Rožmberků. Obdivovat zde můžete cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, 
porcelánu a skla. V Rožmberské síni spatříte portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se 
zde podle pověsti zjevuje.

KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA

Chtěli byste vidět klášter, který je pokládán za jeden z  nejcennějších komplexů gotické 
architektury ve střední Evropě? Pak se určitě musíte vydat do Zlaté Koruny, která se od Lipna 
nad Vltavou nachází pouhých 40 km. 

Klášter Zlatá Koruna je právem pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury 
ve střední Evropě. Prohlédněte si bývalé klášterní prostory, kde působil cisterciácký řád až do 
roku 1785, kdy byla jeho činnost ukončena zrušovacím dekretem císaře Josefa II. V roce 1995 byl 
zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou.



ČESKÉ BUDĚJOVICE

Navštivte historické město České Budějovice. Při jeho návštěvě jistě oceníte velké náměstí, které 
je lemováno renesančními a barokními domy. Celému náměstí pak vévodí Samsonova kašna. 

České Budějovice jsou pěkně vybroušeným diamantem Jižních Čech. Město založené v roce 1265, 
na tzv. zelené louce, Přemyslem Otakarem II. má bezpochyby svůj půvab. Nespočet útulných 
kaváren a hospůdek s nízkými stropy Vás budou doslova vábit k posezení. V architektuře se tu 
snoubí gotika s renesancí a barokem. Po bloudění úzkými uličkami se při troše štěstí ocitnete 
na náměstí se Samsonovou kašnou a Černou věží. Pozor si hlavně dávejte na to, abyste nešlápli 
na bludný kámen.

ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTAVOU A ZOO HLUBOKÁ

Původně královský hrad vystavený ve 13. století se po mnoha změnách stal v roce 1661 majetkem 
rodu Schwarzenbergů. Současná podoba zámeckého areálu včetně parku a okolní krajiny byla 
inspirována cestami knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga do Velké Británie. Stěny a stropy 
zámku jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a  ušlechtilým dřevem. Některé místnosti zdobí 
obrazy evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitráže a keramika. Přístupné jsou i soukromé 
pokoje posledních majitelů Hluboké, knížete Adolfa a jeho manželky Hildy.

Zámek obklopuje nádherný anglický park s unikátní sochařskou výzdobou. V bývalé zámecké 
jízdárně se nachází Alšova jihočeská galerie se sbírkou soch a obrazů holandských a vlámských 
malířů 17. a  18 století. Když už navštívíte Hlubokou, prodlužte si ještě den v  místní krásné 
zoologické zahradě.

HOLAŠOVICE

V  romantické vesničce Holašovice na jihu Čech najdete zachované řady zděných usedlostí 
se zdobenými štíty z 19. století ve stylu selského baroka. Najdete zde nejen výstavné statky se 
špýchary, stodolami, maštalemi a výměnky, ale i hostinec, kovárnu a kapličku.

Koncem července v Holašovicích probíhají Selské slavnosti, kde se můžete kochat krásnými 
výtvory lidových řemeslníků a umělců. Vesnička Holašovice je zapsána na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Stále je trvale obydlena, a tak tvoří jedinečné a živé společenství 
v prostředí vesnického sídla, stejně jako dříve.

LINZ

Nedaleko od hranic leží v  Rakousku na březích Dunaje krásné město Linec. Navštívit zde 
můžete Linecký zámek, zajímavé Muzeum budoucnosti nebo Lineckou botanickou zahradu. 
Nezapomeňte posedět v některé z útulných kaváren a ochutnat tradiční linecký dort. Navštivte 
Linec, jenž má s Českou republikou hodně společného, např. nejstarší železnice v kontinentální 
Evropě. Jde o koněspřežnou dráhu sloužící k přepravě soli. Dnes zde trasu kopíruje značená 
turistická trasa. 

Svou prohlídku města započněte na hlavním náměstí Hauptplatz obklopeném nádhernými 
barokními budovami. Uprostřed tohoto největšího uzavřeného náměstí v Evropě stojí působivý 
20 metrů vysoký morový sloup. Právě zde začíná Landstraße, nejznámější a nejfrekventovanější 
ulice s obchody.
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Dear guests,

It is our great pleasure to welcome you in Hotel Element in Lipno nad Vltavou. 

Thank you for choosing Hotel Element for your stay in the south of Bohemia 
– our whole team is here for you to enjoy your free time in this beautiful
destination as you please. All employees are ready to provide you with the
necessary information and meet your requirements and wishes, do not hesitate 
to contact us at any time of the day or night.

Lipno nad Vltavou, a village situated by the Lipno dam, is literally a paradise 
for a year-round relaxing holiday and for inspiring business trips. We believe 
that you can choose from a wide range of leisure activities in both winter and 
summer. Our hotel will provide perfect comfort and services for a  positive 
experience. Whether you are going to explore the surrounding cycle paths, 
enjoy incredible views from the Treetop Walkway, go through an interactive 
program for the whole family in the Forest Kingdom, looking for fun activities 
or a quiet place to enjoy sunsets, we are sure that Lipno nad Vltavou will exceed 
your expectations. 

Let us warmly invite you to our Stodola restaurant under the leadership of 
chef Michal Hruda, where you can enjoy modern South Bohemian cuisine and 
freshly draft beer. To make your gourmet experience complete, do not forget 
to visit our Povidloň confectionary under the leadership of chef Michal Mandys. 

It will be a great honour if Lipno area and Hotel Element become the destination 
of your regular trips to the south of Bohemia.

In the name of the whole team, 
Sincerely,

Aleš Toth
Hotel Director



ADAPTER 
We will be happy to lend you network 
adapters at the reception.

ACTIVITIES
Lipno is a place for active vacation. You can 
find out more about available leisure activ-
ities on the following pages or contact our  
reception.

CASH MACHINE
There are several cash machines in Lipno nad 
Vltavou, the nearest is next to the entrance of 
Hotel Element’s Congress Center Lipno.

SAFETY DEPOSIT BOX
Please use the in-room safety deposit box to 
store your valuables. It is located in the cabinet 
under the desk, instructions for use are inside. 
Element Hotel is not responsible for its content.

WAKE-UP CALL SERVICE
Our reception will be happy to arrange  
a wake-up call service for you. 

CHECK-OUT
On the day of departure, the standard check-
out is at 11:00. Our reception will be happy to 
extend this time for a fee upon request ac-
cording to the availability of the hotel.

CONFECTIONARY   
Povidloň confectionary offers homemade 
desserts. Selected dishes are also available 
through Room Service. Opening hours are 
Monday to Sunday: 8:00 – 19:00.

UMBRELLA
If necessary, you can borrow an umbrella at 
our reception. 

ADDITIONAL SALE
Our reception will be happy to arrange addi-
tional sales for you.  

TRANSPORT
Ordering a taxi, arranging a transfer, provid-
ing information on public transport, buying 
tickets - our reception will arrange all of it 
with pleasure.

INTERNET
Free wireless internet access – Element.WIFI 
is available in all areas of the hotel.

OFFICE SERVICES
Our reception will be happy to help you with 
all office services such as copying, printing, 
scanning and others.

SMOKING
All rooms at Hotel Element are non-smok-
ing. In the event of a breach of this provi-
sion, an amount of 200 EUR will be charged 
to your account for endangering the fire 
safety of the hotel and covering the cost of 
cleaning the textiles. 

LIPNO.CARD
Lipno.card is a loyalty card full of great ben-
efits and tips for leisure activities, it will also 
provide you with special offers and discounts. 
You can find out more at lipnocard.cz.

MINIBAR
All rooms are equipped with a minibar. 
There is a separate minibar menu in the 
room. 

OTHER SERVICES, REQUIREMENTS AND 
WISHES
Please direct any of your questions, require-
ments and wishes to our reception. We will 
be happy to accommodate you.

PAYMENT
You can pay in cash in CZK and EUR or by 
credit card.

OVERVIEW OF SERVICES
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LAUNDRY
We will be happy to arrange laundry and 
ironing for you. For more information, please 
contact our reception.

RENTAL SERVICE
Contacts for rental shops in Lipno nad Vlta-
vou can be found in the rental section below 
or you can contact our reception.

RECEPTION  (line 100)
Our reception is at your disposal 24 hours a 
day. Please contact our reception with any 
suggestions or comments. 

RESTAURANT  (line 200)
Stodola restaurant offers modern South Bo-
hemian cuisine inspired by traditional Czech 
dishes. Opening hours are Monday to Sun-
day: 11:00 – 00:00.

TOWELS
Hotel Element cares about the environ-
ment. Please hang towels that you plan to 
reuse. We will change the towels that will 
be on the floor, in the bath or shower.

TELEPHONE
To contact the reception, dial line 100. 
When calling from room to room in the El-
ement building, dial number 1 or number 

2 for the Lanovka building plus the room 
number of the person you want to call. 
Emergency call: 0112. 

ROOM SERVICE  (line 200)
Selected dishes are also available through 
Room Service. Room Service is available 
from 07:00 to 22:00. Orders are accepted by 
the restaurant.

BREAKFAST 
Buffet breakfast is served in the breakfast 
room of Stodola restaurant daily from 07:00 
to 10:00.

TV
An overview of all TV and radio channels can 
be found in the TV menu.

LUGGAGE STORAGE
We will be happy to store your luggage in 
the storage room. Please contact our recep-
tion.

FEEDBACK 
Your feedback is important to us, thank you 
in advance for any comment. 

IRONING
Your feedback is important to us, thank you 
in advance for any comment.



Lipno.card is a loyalty card full of great benefits and tips and a key to your fun-crammed holiday 
in Lipno. You will receive the card free of charge, only a refundable deposit of CZK 100 is required. 
The card is activated after matching its number to your registration on www.lipnocard.cz. 
Registration to the Lipno.card loyalty club is free. Your hotel card works like Lipno.card, you just 
need to assign its number to your account. Our reception will be happy to help you with any 
questions, as well as you’re your registration.

Where can I get the card?

■ Reception of Hotel Element
■ Client Infocenter of the Lipno 

family complex
■ Rental shop INTERSPORT Rent –

Kapitanát (Harbour Master’s Office)
■ Rental shop INTERSPORT Rent –

Element

How do I activate the card?

Easily. Just go to www.lipnocard.cz, and cre-
ate a  registration account. The next step is 
to match your card to your account by “WTP 
number” – a 14-digit number displayed on the 
back of your card.

LIPNO.CARD

https://www.lipnocard.cz/shopping/eshop
https://www.lipnocard.cz/shopping/eshop


■ 15% discount on a bike or e-bike in
the Captain’s rental

■ 15% discount on inline skate rental
■ 15% discount on renting a road

scooter in the Captain’s rental shop
■ 15% discount on Floutrejl rental

bicycles + transport by cable car
■ 15% discount to the rope park

(at the central parking lot)

■ 15% discount on ski or snowboard
service in ISR Servis

■ 15% discount on waxing in ISR Service

■ 20% discount on the Bikepark
1x course

■ 20% discount on sailing course
■ 20% discount on inline skating course
■ 20% discount on cruises by Lipno line
■ 20% discount on admission to all

exhibitions in Kláštery Český Krumlov

■ 20% discount on admission to all
exhibitions in Kláštery Český Krumlov

■ free ride on the Bobsled track

■ free ride on the Bobsled track

■ one hour free in Hopsárium Lipno

■ 30% discount on sauna in Aquaworld Lipno

■ 30% discount on sauna in Aquaworld
Lipno

■ frisbee rental

■ 10% discount to the Aquaworld Lipno
pool

■ 10% discount on Bikepas
■ 10% discount on a motor boat or electric      

boat in the Captain’s boat rental
■ 10% discount on a sailboat in the

Captain’s boat rental
■ 10% discount on renting a watercraft

in the equipment rental on the
municipal beach

■ 10% discount on renting a downhill
scooter in the Kramolín equipment
rental

■ 10% discount on admission to the ZOO
Hluboká nad Vltavou

■ 10% discount on admission to the
Amenity Resort Lipno sports ground

■ 10% discount on admission to Fun Spot
Lipno – Adventure Golf

■ 10% discount to the Aquaworld Lipno
pool

■ 10% discount on admission to the ZOO
Hluboká nad Vltavou

■ 10% discount on admission to the
Amenity Resort Lipno sports ground

■ 10% discount on admission to the
Papilonia butterfly house

■ 10% discount on refreshments in Korzo
Lipno Coffee

■ 10% discount on the entire purchase
over CZK 600 in the Lipno Information
Center

10 % DISCOUNT 10 % DISCOUNT

15 % DISCOUNT

15 % DISCOUNT

20 % DISCOUNT

20 % DISCOUNT

6+1 OR 10+2

6+1 OR 10+2

2+1

30 % DISCOUNT

30 % DISCOUNT

FREE

Why should I get Lipno.card? 

You will get tips for unforgettable experiences at better prices and repeatedly:

SUMMER WINTER



ACTIVE PARK MAP

SERVICES

GASTRONOMY

CABLE TRANSPORT
Information Center
Box Office
INTERSPORT Element – Shop, Bikepark 
Rent rental shop, Service
INTERSPORT Rent – Downhill scooters
INTERSPORT Rent – Kapitanát (Harbour 
Master’s Office)
INTERSPORT Rent – Beach –  
watercraft rental
INTERSPORT Rent – Beach arena
+ Watercraft rental
10 INTERSPORT Rent – Modřín – 
Watercraft rental

Refreshments at the 
Forest Kingdom
Energo restaurant
Stodola restaurant
Povidloň confectionary
Fruitisimo
Modřín restaurant
Beach café
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ACTIVE PARK LIPNO
Treetop Walkway
Forest Kingdom
Camping Lipno Modřín
Marina Lipno
Lipno Line sightseeing cruises
Wakeboarding
Rope Park
Amenity Sport Arena
Aquaworld
Hopsárium / Papilonia
Bobsled track
Adventure golf
Beach voleyball
Pumptrack
Bikepark
Downhill scooters
Floutrejl – family off road cycling path
Disc Golf
Educational nature trail
Lake cyclo-inline path

 



TREETOP WALKWAY  
www.stezkakorunamistromu.cz

Treetop Walkway Lipno is a nationwide unique construction and the first walkway of its kind 
in the Czech Republic. It is sensitively integrated into the landscape around the Lipno dam, 
creating a unique addition to Lipno. 

The walkway includes educational didactic elements that will enrich and expand knowledge 
in the field of nature, its protection and function of the forest. There are three experience 
stations with rope elements not only for small visitors, but also for those who remained still 
young and did not leave the desire for adventure. They are located at a height of 24 meters. The 
walkway ends with a 40-meter-high observation tower, which is unique in its appearance, not 
only thanks to its airy architecture, type and method of construction, but also because there 
is wheelchair access. You can get to the walkway by cable car, Stezkabus, along a hiking or 
cycling path. You can diversify your way down by riding an off-road scooter, which you can rent 
at the top and return at the bottom.

FOREST KINGDOM  
www.kralovstvilesa.cz

All attractions in the Forest Kingdom are inspired by the forest or Šumava nature. The Forest 
Kingdom shows what is happening under the green carpet you see from the Treetop Walkway. 
If you are looking for a place where you can spend hours of fooling around with the whole 
family and you are tempted to become part of the forest community at least for a while, then 
this activity is the right one. The oasis in Šumava is dedicated to games and the improvement 
of motor skills, regardless of age. Therefore, prepare enough energy for dozens of fantastic 
attractions. You can settle in the maze of the robber Godoš among young trees, get lost in an 
anthill or jump on a giant forest trampoline to the branches of mature trees.

The forest playground can be found a  few steps from the Treetop Walkway, you can arrive 
there by the cable car or Stezkabus. All game elements and sets are certified and thoughtfully 
combine fun with knowledge of Šumava nature in its various forms.

BIKEPARK LIPNO  
www.lipno.info/en/adventures/bikepark

Unusual fun with a bit of safe adrenaline awaits you in Bikepark Lipno. Both exciting and safe 
1500 m long downhill ride is suitable for children and beginners as well. From the upper station 
of the Bikepark cable car you will have a wonderful view as its surroundings mingle with the 
mountain bike trails. Are you a beginner or a professional? Bikepark Lipno offers several options 
for everyone to choose from. Fun on turnings, terrain waves, benches, stone fields and wooden 
bridges. This is Bikepark Lipno. 

FLOUTREJL – OFF-ROAD FAMILY CYCLOTRAIL  
www.lipno.info/en/adventures/flow-trail

The Floutrejl experience is a great family fun. You haven’t tried Floutrejl yet and you don’t know 
what it is about? You will ride a 5 km long forest path, which is designed specifically for you and 

SUMMER ACTIVITIES

https://www.stezkakorunamistromu.cz/en/
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your children. Enjoy safe cycling a little differently, without traffic in a quiet forest environment. 
You will ride mostly down the hill; you will smoothly cross the terrain waves and you will playfully 
manage the prepared tilted turnings. When you take the cable car back up the hill and you 
will feel like going through the whole Floutrejl once again immediately. Floutrejl is suitable for 
children from 5 years of age, who manage classic cycling. The path is one-way, marked and safe.

LIPNO EXPRESS AND PROMENÁDNÍ CABLE TRANSPORT 
www.lipno.info/en/adventures/lipno-expres-and-promenadni-chairlifts

Lipno Express cable car will take you comfortably from the central car park directly to the 
Treetop Walkway. There is also a new family off-road cycle path Floutrejl, which leads towards 
the Březovice valley. Thanks to one ticket, you can use any direction. For pedestrians, we have 
prepared a relaxing sightseeing trail with a view of the Novohradské Mountains and Třeboňská 
Basin.

BICYCLE OR SCOOTER RIDE  
www.lipno.cz/volny-cas/cyklistika

Enjoy hundreds of kilometres of cycling paths around the Lipno dam. The most beautiful is 
certainly the cyclo-inline path Jezerní, which goes along the shores of the dam. Its elevation is 
minimal, so it is very popular and suitable for families with children. You can also find much 
longer cycling paths here and you can choose according to your condition or mood.

DOWNHILL SCOOTERS  
www.lipno.info/en/adventures/downhill-scooters

Visit the Lipno Treetop Walkway, stop for a few moments and look around – it is definitely worth 
it! To drive down back to the central car park, choose downhill scooters – there is a special path for 
scooters only and it is approximately 4 km long. The ride is suitable also for families with children.

ROPE PARK LIPNO  
www.lipno.info/en/adventures/rope-park

Rope Park Lipno is located above the car park and you can reach it by the cable car. It offers  
a rope world full of obstacles and is designed for both children and adults. Climbing is 100% safe 
adrenaline fun, where you will spend time full of extraordinary experiences and discover your 
skilfulness in overcoming obstacles at different heights. There is also an artificial climbing wall 
and a 150-meter zip line above the pond. We also recommend the unique experience of the 4in1 
trampoline which enables you to jump up to 8 meters, where you can perform somersaults, 
various movement creations and other acrobatics. All this in one place.

IN-LINE SKATING AROUND LIPNO  
www.lipno.info/en/adventures/in-line-skating-at-lipno

All skaters will appreciate the 21 km of the most beautiful cycling and in-line path. The Jezerní 
in-line path goes along the shores of the Lipno dam and is one of the top paths in the Czech 
Republic. A ferry ride between Frymburk and Frýdava halfway through will be a pleasant diversion 
for you, but also a great rest. The construction of the cycle-in-line path on the Lipno dam has 
been newly completed. The path and road traffic have been separated, so the crossing of the 
dam is now 100% safe.

https://www.lipno.info/en/adventures/lipno-expres-and-promenadni-chairlifts.html
https://www.lipno.cz/volny-cas/cyklistika
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LIPNO BY E-BIKES
www.lipno.info/en/adventures/around-the-lipno-region-on-an-electric-bike

You will get to know Lipno even better by bike or e-bike, you will effortlessly climb to the 
highest ruins of Vítkův hrádek castle, discover the beauties of the Schwarzenberg canal and 
other places worth visiting. 

AQUAWORLD LIPNO WITH SAUNA  
www.lipno.info/en/adventures/aquaworld-lipno

Aquaworld water paradise is a great place to relax in any weather. Here you can relax in the 
hot tub while enjoying the magnificent views of the Lipno dam or take a dip in the swimming 
pool. A number of attractions and services are prepared for visitors - swimming pool with a size 
of 16x8 m, circular pool with a diameter of 16 m full of attractions, wild river with rapids and 
counter current, children’s paddling pool with water mushroom, whirlpool, pool with massage 
jets, bubble plate with air grate, pressure shower, bubble seat with air jets. For total relaxation 
of body and mind, we can recommend Finnish saunas with the scent of herbal essences or 
massages focused on the whole body or its individual parts.

SIGHTSEEING CRUISES 
www.lipno.info/zazitky/vyhlidkove-plavby-parnikem

One of the most beautiful views of nature is the one from the water surface. Enjoy a speedboat 
ride and let its captain take you to the most beautiful places of the Lipno dam. Depending on 
the type of ship, the navigation routes commute between Lipno nad Vltavou, Frymburk, Černá 
v Pošumaví and Horní Planá, it includes transport of bicycles as well. During the holidays, there 
are also evening cruises on selected days.

PUMPTRACK  
www.lipno.info/zazitky/pumptrack

Pumptrack is a unique track for children and adults on a closed circuit, where the speed is 
maintained only by “pumping” between bulges and turnings. The pumptrack is located next 
to the entrance to the Forest Kingdom near the final stop of the cable car and remains a legacy 
after the closure of the Olympic Park. You can go through the track on bike, scooter, skates, 
longboard or skateboard. It is always required to wear a helmet and protectors.

E-BOATS AT LIPNO  
www.lipno.info/en/adventures/with-an-electric-boat-across-lake-lipno

Get to know Lipno from the water surface and enjoy the small waves of the South Bohemian 
Sea. E-boats can be found in Marina Lipno. They have an easy control that your children can 
playfully handle and you will feel like you are by the sea. The luxurious e-boat Sweet Water is 
ideal for a family trip, it has bathing steps and a built-in radio. Enjoy the view of Lipno from the 
water surface, which is quite unique.

TRAMPOLINES  
www.lipno.info/zazitky/trampoliny

Let the children enjoy jumping in the fresh air and let them try to jump as high as possible. Ten 
modern trampolines can be found on the playground in the port at the Kapitanát rental shop 
(Harbour Master’s Office). Just jump up and enjoy the moments of flight.

https://www.lipno.info/en/adventures/around-the-lipno-region-on-an-electric-bike.html
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SAILING AT LIPNO 
www.lipno.info/zazitky/plachetnici-po-lipenskem-jezere

Become a real captain. Lipno dam offers excellent conditions for sailing, you can really enjoy 
the waves of the South Bohemian Sea here. Sailboats can be found in Marina Lipno. The 
sailing instruction lasts only a few minutes, you do not even need a license and you will feel 
like by the sea. Enjoy the view of Lipno from the water surface, which is quite unique. 

BOBSLED TRACK 
www.lipno.info/zazitky/bobova-draha

Bobsledding in any weather and all year round? Everything is possible in Lipno nad Vltavou! 
You can see two bobsled tracks from the central parking lot – mountain track and trough 
track, intertwined. It is the only place in the Czech Republic where you can find both tracks 
together! On the brand-new mountain bobsled track, you will enjoy the ride from a bird’s eye 
view, the highlights are two turns with almost 360 degrees. 

Thanks to the seat belts and automatic brakes, the new track is more suitable for families 
with children. The original 1 km-long trough track will be appreciated by more sporty riders. 
In both cases, you control the speed with a brake. 

HOPSÁRIUM 
www.lipno.info/zazitky/hopsarium-lipno

Popular family playground, which is located inside the Aquaworld Lipno building. There is 
a climbing tower with a slide, a shooting cannon, a fountain full of foam balls, an inflatable 
slide or an adrenaline slope for inflatable rings. Hopsárium also includes a bistro with snacks. 

The main part of the equipment consists of a climbing frame tower with obstacles over two 
floors, shooting cannons, a fountain for foam balls, a double slide and a ball pool. There is also 
a big trampoline, which is the part of the climbing frame tower. You can slide directly from 
the tower onto the inflatable kangaroo called Sára, she has a closing pocket where a lot of 
children can hide. The smallest ones will also enjoy themselves here, for which a separately 
located toddler’s corner with a ball pool, a swing and a block of cubes is prepared. 

FRISBEE PARK 
www.lipno.info/en/adventures/frisbee

Frisbee Park is built in a quiet zone at the top of Kramolín – at the exit station of the Lipno 
Express cable car. The course consists of 9 baskets, the total length is about 1500 m. The 
game is designed for all ages, it has a similar course as a golf course. The game uses various 
types of discs and the goal is an above-ground metal basket. The discs can be rented at the 
scooter rental next to the Treetop Walkway.

PADDLEBOARDS, PADDLE AND ROWING BOATS 
www.lipno.info/en/adventures/paddleboards-pedalos-and-rowboats

Enjoy yourself on the Lipno beach, where you will experience a lot of fun. Get to know Lipno 
from the water surface as well. A hit of recent seasons is paddleboarding. Try your balance 
on the waves of the South Bohemian Sea. The rental shop can be found in the Beach Arena.

https://www.lipno.info/zazitky/plachetnici-po-lipenskem-jezere.html
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LIPNO BEACHES 

Lipno beaches invite you not only for sunbathing and romantic walks around the water, but 
also for all kinds of sports activities. You can play beach volleyball on the sandy court right on 
the shore. There are large beaches with well-kept grass and sand with buffets, beach volleyball 
and water sports equipment rental near your room. Thanks to its size, Lipno also offers dozens 
of beaches and bays, where you will find pleasant privacy.

ADVENTURE GOLF LIPNO 
www.funspotlipno.cz/en/adventure-golf

You will be convinced that golf can be a great fun after a day spent in FunSpotLipno. It is located 
in a botanical garden full of flowers with ponds and waterfalls, where you can enjoy easy and 
fun Adventure Golf together with your youngest children and grandparents. 

Lipno has a magical atmosphere even after dawn, here you can play in the evening under the 
starry sky accompanied by music and light effects. 

SUMMER COURSES
www.lipno.info/en/adventures/summer-course-under-sails

The surroundings of the Lipno dam are a perfect place to spend an active holiday and to try the 
unknown. In summer, it is possible to enrol in many courses of all kinds where you can acquire 
new skills. 

Do you want to learn how to ride in-line skates, sail, overcome obstacles in a bike park, manoeuvre 
on paddleboard or go down the Floutrejl under the guidance of an instructor? Then you are in 
the right place.
 
PAPILONIA LIPNO 
www.lipno.info/zazitky/papilonia-lipno

Papilonia is an exhibition of live tropical butterflies, where visitors walk directly through the 
space filled with them. The interior is designed as a fantasy world. 

Butterflies originate in the tropical regions of Southeast Asia, South Africa, Central and South 
America. One of the most interesting species is, for example, Morpho Peleides, which attracts 
not only with its wing size, which can reach up to 20 cm, but especially with its blue colour, 
which is very rare in nature.

It is also very interesting to observe the camouflage of butterflies, which protect themselves 
from predators. For example, Kallima looks like a withered leaf. On the contrary, Caligo has 
a perfect representation of the owl’s eye, which intimidates his enemies. The exhibition also 
includes a hatchery, where visitors can watch the birth of new butterflies.

FRYMBURK-FRÝDAVA FERRY 
www.lipno.info/zazitky/prevoz-frymburk-frydava

Getting to the other side of the Lipno dam has never been easier. Frymburk and Frýdava are 
connected by a ferry, which will simplify your travel around Lipno from April to the end of 
November. 

https://funspotlipno.cz/en/adventure-golf
https://www.lipno.info/en/adventures/summer-course-under-sails.html
https://www.lipno.info/zazitky/papilonia-lipno.html
https://www.lipno.info/zazitky/prevoz-frymburk-frydava.html


Did you arrive in Lipno with your sports equipment? Great, you can store it in our designated 
areas. If you forgot something at home, don’t worry, you can rent everything from bicycles, 
e-bikes, in-line skates to scooters and enjoy Lipno nad Vltavou to the fullest. In order to satisfy 
your request, we recommend to make a reservation in advance. Sports equipment can 
also be purchased at Intersport Lipno – Hotel Element, which is located directly in the hotel 
building.

INTERSPORT RENT – LIPNO KAPITANÁT (HARBOUR MASTER’S OFFICE)  
rent@lipnoservis.cz +420 731 410 813 

■ Bicycles and accessories
■ E-bicycles
■ Road scooters
■ E-boats
■ Motorboats
■ Sailboats without licence
■ In-line skates
■ Ice skates

INTERSPORT RENT LIPNO – TREETOP HIGHWAY 
rent@lipnoservis.cz +420 731 410 812

■ Downhill scooters

INTERSPORT LIPNO – HOTEL ELEMENT
bike@lipnoservis.cz +420 731 656 154

■ Bikepark rental shop
■ Flou
■ Service and repair of bicycles and skis 
■ Ski and snowboard gear
■ Ski equipment
■ Snowboard equipment
■ Other equipment
■ Ski and backpack storage

LIPNO NAD VLTAVOU – BEACH ARENA  
rent@lipnoservis.cz +420 721 656 695

■ Watercrafts

RENTAL SHOPS

mailto:rent%40lipnoservis.cz?subject=
mailto:rent%40lipnoservis.cz?subject=
mailto:bike%40lipnoservis.cz?subject=
mailto:rent%40lipnoservis.cz?subject=


LIPNO DAM  

The Lipno dam is the largest artificial lake in the Czech Republic, rightly called the “South 
Bohemian Sea” and is located in the Šumava Protected Landscape Area. The dam was built 
between 1952 and 1959. This construction fundamentally changed the character of the 
landscape and the way of spending free time in the village. Today, Lipno is one of the most 
important landmarks of the South Bohemian Region. It is a place that offers a lot of sports 
activities both in winter and in summer.

JANUSOVSKÁ LAMPA 
https://www.lipno.info/en/adventures/janus-lamp

Lipno nad Vltavou has a new dominant feature, a breath-taking artwork by Milan Doubrava – 
the Janus Lamp. The majestic 365 cm high statue is located near the Forest Kingdom. 

Janus did not become the model for the statue by accident. As the god of change, he reminds 
all visitors of Lipno of the changes the region has undergone in recent years. The lamp was 
also made as a thankyou to all the people who participated in the transformation of Lipno nad 
Vltavou in recent years.

However, the Janus Lamp is not just a statue expressing changes or gratitude, its setting has 
given Lipno nad Vltavou its place of pilgrimage, because like the whole of Lipno nad Vltavou, 
Lipno’s place of pilgrimage must also be extraordinary as well. 

VÍTKŮV HRÁDEK CASTLE

Take 61 steps to the view platform of the highest situated castle in the Czech Republic - Vítkův 
hrádek. The reward will be an amazing view of the Šumava Mountains, Lipno, Novohradské 
Mountains and, in good weather, the Austrian Alps. Vítkův hrádek was founded in the middle 
of the 13th century and has the largest preserved residential tower. In 1394, King Wenceslaus IV 

TOURIST ATTRACTION

https://www.lipno.info/en/adventures/janus-lamp.html


of Bohemia, son of King Charles IV, Holy Roman Emperor, was briefly imprisoned here by the 
nobility. Due to its rich history and far visible position on the unforested border ridge, Vítkův 
hrádek has become a romantic source of inspiration for many painters and writers.

VYŠŠÍ BROD MONASTERY

The monastery is located in Vyšší Brod, the seat of the Cistercian abbey of Our Lady. It is the only 
functioning male Cistercian monastery in the Czech Republic and one of the most important 
cultural monuments in southern Bohemia.

During the season (from April to September), the monastery is open to public through guided 
tours. In the low season, the visit must be arranged in advance.

The so-called Záviš Cross, which was donated to the Cistercians by Záviš of Falkenstein, has 
been kept in the monastery since the end of the 13th century. It is a reliquary with a piece of 
wood from the Cross of Christ, considered one of the rarest medieval goldsmith’s monuments 
in the Czech lands. 

ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov is one of the most beautiful Czech towns. Let yourself be enchanted by the 
picturesque gables of town houses, the tangle of winding medieval streets, the impressive 
castle above the Vltava River and the rich cultural and social activities.

Český Krumlov is inscribed in the UNESCO World Heritage List. Local castle and chateau include 
a beautiful tower, which the writer Karel Čapek claimed to be “the most towering of all the 
towers he has ever known.” Český Krumlov Castle will also astonish you with its castle theatre, 
one of the best-preserved Baroque scenes in the world, a lapidary, the Cloak Bridge and the 
castle garden with a unique natural theatre with a revolving auditorium. There are also bears, 
which have been bred here since the last Rosenbergs. 

ROŽMBERK NAD VLTAVOU CASTLE

This unique monument dating from the 13th century is one of the oldest castles of the Vítkovci 
family – the forerunner of the most important Czech families – the Rosenbergs.

Rožmberk nad Vltavou Castle dates from the middle of the 13th century and is one of the 
oldest castles of the Vítkovci family, the predecessors of the Rosenbergs. Here you can admire 
valuable collections of paintings, weapons, furniture, porcelain and glass. You will come accross 
the portrait of the White Lady Perchta from Rosenberg in the Rosenberg Hall, who, as the 
rumour has it, appears here. 

ZLATÁ KORUNA MONASTERY

Would you like to see a monastery, which is considered one of the most valuable complexes of 
Gothic architecture in Central Europe? Then you must definitely go to Zlatá Koruna, which is 
only 40 km from Lipno nad Vltavou. Zlatá Koruna monastery is rightly considered one of the 
most valuable complexes of Gothic architecture in Central Europe. Take a look at the former 
monastery premises, where the Cistercian order operated until 1785, when its activities were 
terminated by the abolition decree of Joseph II, the Holy Roman Emperor. In 1995, Zlatá Koruna 
monastery was declared a national cultural monument. 



ČESKÉ BUDĚJOVICE

Visit the historic town of České Budějovice. Certainly, you will appreciate the large square, 
which is lined with Renaissance and Baroque houses. The whole square is dominated by the 
Samson’s Fountain.

České Budějovice is truly a nicely cut diamond of South Bohemia. The town was founded by 
Ottokar II of Bohemia in 1265 on the so-called green field and undoubtedly has its charm. 
Countless cosy cafes and pubs with low ceilings will literally entice you to sit there. Architecture 
of the town combines Gothic with Renaissance and Baroque. While wandering through the 
narrow streets, you will find a way to the square with the Samson’s Fountain and the Black 
Tower. Be careful not to step on the Wandering rock!

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZOO AND CASTLE

Originally a royal castle built in the 13th century became, after many changes, the property of 
the Schwarzenberg family in 1661. The current appearance of the castle grounds including the 
park and the surrounding landscape was inspired by the travels of Johann Adolf II, Prince of 
Schwarzenberg, to Great Britain. The walls and ceilings of the castle are richly decorated with 
wood carvings and precious wood. Some rooms are decorated with paintings by European 
masters of the 16th, 17th and 18th century, chandeliers, stained glass and ceramics. The private 
rooms of the last owners of Hluboká, Prince Adolf and his wife Hilda, are also accessible.  The 
castle is surrounded by a beautiful English park with a unique sculptural decoration. In the 
former chateau riding hall, there is the Aleš South Bohemian Gallery with a collection of 
sculptures and paintings by Dutch and Flemish painters of the 17th and 18th century. When 
you visit Hluboká, extend your day there and go see the beautiful local zoo. 

HOLAŠOVICE

In the romantic village of Holašovice in southern Bohemia, you will find preserved rows of 
brick homesteads with ornate gables from the 19th century in the rustic Baroque style. You 
will find not only gorgeous buildings with granaries and barns here, but also the public house, 
blacksmith’s shop and chapel. The Traditional Old-Time Country Fair Holašovice takes place at 
the end of July, where you can see many beautiful creations of folk craftsmen and artists. The 
village of Holašovice is inscribed on the UNESCO World Heritage List. It is still permanently 
inhabited, and thus forms a unique and vibrant community in the environment of the original 
village residence.

LINZ

Beautiful city of Linz lies on the banks of the Danube River in Austria not far from the border 
with the Czech Republic. Here you can visit the Linz Castle, interesting Museum of the Future 
or the Linz Botanical Garden. Be sure to stop at one of the cosy cafés and taste the traditional 
Linz cake. Linz has a lot in common with the Czech Republic, such as the oldest railway in 
continental Europe. Originally, it was a horse-drawn railway that used to transport salt. Today, 
there is a marked hiking trail along the railway. 

Start your city tour on Hauptplatz, the main square that is surrounded by beautiful Baroque 
buildings. In the middle of this largest enclosed square in Europe, there is an impressive 
20-meter-high plague column. This is where the Landstrasse begins, the most famous and
busy street with all kinds of shops.




