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Přehled aktivit v areálu Landal Marina Lipno a okolí

Activitymenu
ZÁBAVA
PRO DĚTI

STEZKA
KORUNAMI
STROMŮ

KRÁLOVSTVÍ
LESA NA LIPNĚ

LANOVÝ PARK
LIPNO

FLOUTREJL
NA LIPNĚ

HOPSÁRIUM
LIPNO

REZERVACE

/

KONTAKT

BOBOVÁ DRÁHA
LIPNO NAD VLTAVOU

MARÍNA
RESTAURACE

ZÁBAVA PRO DĚTI
NA LIPNĚ

O zábavu a program pro volný čas Vašich
dětí je v Landal Marina Lipno postaráno
na každém kroku. Aktivní dovolená v Landal
Marina Lipno je dovolená plná aktivit
a adrenalinu. Na děti v parku čeká spousta
zábavy, soutěží a atrakcí. To je Landal
Marina Lipno - dovolená s dětmi na Lipně.

Součástí areálu je aquaworld se skluzavkami a protiproudem, hopsárium
nebo Bollo klub. Nejvíce děti zbožňují
animace a soutěže v dětském klubu
medvěda Bollo. Ten má připravený nabitý
program tvoření, diskoték a dokonce
má pro děti i vlastní kino a Xbox.
web
point

ZPĚT

ACTIVITY MENU

DALŠÍ

AQUAWORLD LIPNO
Kromě her si můžete v dětském
Bollo klubu i něco vyrobit. Tvořivé
dílničky u nás patří mezi prověřené a po léta oblíbené animační
programy. Děti si za pomoci profesionálních animátorů vyrábějí
lampionky na lampionové průvody, lapače štěstí, náramky, vonné svíčky a další pěkné výrobky,
které si odvážejí jako památky
z dovolené.

XBOX HRY
A DĚTSKÉ KINO
S celou rodinou si užijete
spoustu zábavy i na našem
minigolfovém hřišti. Hole
i míčky Vám rádi zapůjčíme
na recepci, takže nic nestojí
v cestě Vašemu rodinnému
nebo přátelskému turnaji.
V provozu od dubna do
října (podle počasí možné
i v zimním období).

ZPĚT

BOLLO KLUB

Aquaworld Lipno se nachází
hned vedle resortu Landal Marina Lipno. Prosklené stěny nabízí
výhled z bazénu přímo na překrásné panorama Lipenského
jezera. Dospělí se můžou těšit
na výřivku a relaxaci. Pro děti je
zde připraven tobogán a vodní
atrakce. Otevírací doba: denně
10 – 21 hodin. Pro hosty resortu
Landal Marina Lipno je do 14 hod
vstup zdarma.

TVOŘIVÉ DÍLNY
PRO DĚTI

Medvěd Bollo je skvělým tanečníkem, a tak rád pořádá
v dětském Bollo klubu také
diskotéky pro děti i rodiče.
Ty jsou pro hosty zvlášť oblíbeným programem. V létě
byla hitem pyžamová párty,
kterou si s dětmi užili i veselí
rodiče, a to rovněž v pyžamových převlecích. Podívaná to byla veselá.

Jdeme s dobou a nezapomínáme ani na starší děti,
které by si na dovolené
chtěly „zapařit“ své oblíbené hry. Právě pro ně
jsme připravili kinetické
hry Xbox. K dispozici jsou
i pohyblivé herní konzole
a taneční podložky. Zaručená zábava za každého
počasí.

MINIGOLF LANDAL

Radost a úsměv na tváři Vašich dětí
se rozzáří, až si pohrají v dětském
koutku medvěda Bollo. Ten je maskotem resortu Landal Marina Lipno
a pro malé návštěvníky pravidelně
připravuje zábavné programy plné
her a soutěží. Zatímco budete relaxovat a užívat volna, Vaše děti stráví
svůj čas hraním, tvořením a poznáváním nových kamarádů. Vstup je
pro hosty resortu Landal Marina Lipno zdarma.

DISKOTÉKY
PRO TY NEJMENŠÍ

DÁRKY Z DOVOLENÉ
Na Vaši dovolenou budete jistě
rádi vzpomínat a na památku z Bollo klubu si děti mohou
odvézt výrobky, které si samy
vyrobí v tvořivých dílničkách,
nebo si vybrat dárek z široké
nabídky omalovánek, pastelek, plyšáků, hrníčků, čepic atd.
s motivy maskota medvěda
Bollo.

Pro zpříjemnění celé Vaší rodinné dovolené na Lipně je přímo
v areálu našeho resortu k dispozici hned několik sportovišť
určených pro různé typy her
a také rozlehlá dětská hřiště plná skluzavek, houpaček,
včetně velké pirátské lodi. Kromě toho hopsají děti od rána až
do večera na velké vzduchové
trampolíně. Všechny sportoviště
jsou pro naše hosty zdarma.
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STEZKA KORUNAMI
STROMŮ

Na stezce dlouhé 675 metrů naleznete
kromě jedinečné vyhlídky ze 40metrové
věže i spoustu dobrodružství. Vrcholným
zážitkem je tobogán v celkové délce
52 metrů. Už jste někdy měli
vrcholky stromů na dosah konečků
prstů? Tak právě takový zážitek

Vám nabízí celorepublikový unikát
Stezka korunami stromů, která
nadchne všechny generace návštěvníků. Stezka je v provozu po celý
rok a pořádají se zde různé akce.
V rámci pobytu v Landal Marina Lipno
od nás získáte výhodu na vstupenku.
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KRÁLOVSTVÍ LESA

NA LIPNĚ

V šumavských lesích, jen 1,9 km od resortu
Landal Marina Lipno, pro Vás vyrostl zcela
nový rodinný areál Království lesa. V těsné
blízkosti Stezky korunami stromů vzniklo
další úžasné centrum dětské a rodinné
zábavy, které nabízí zážitky pro celou rodinu
v překrásné šumavské krajině. Hledáte místo,
kde si s celou rodinou užijete hodiny dovádění
v přírodě? Právě takové je nové Království

lesa na Lipně, kde najdete desítky nových
atrakcí a herních prvků. Potřebovat budete
jen chuť a dostatek energie na vyzkoušení
atrakcí, které prověří i Vaše pohybové dovednosti. V Království lesa na Vás čekají originální lanovky, provazové sestavy, stromová
městečka, prolézačky, houpačky, půvabné
domečky pro děti, hrady, kolotoče, pískoviště
nebo skluzavky.
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BOBOVÁ DRÁHA

LIPNO NAD VLTAVOU

Bobová dráha přímo v obci Lipno nad Vltavou je ideálním celoročním cílem rodinných
a školních výletů pro všechny, kteří preferují aktivní využití volného času. Na bobové
dráze, která je otevřena celoročně, si každý
přijde na své. Pro děti od 3 let v doprovodu
rodičů, od 8 let bez doprovodu ve vlastním
bobu. Tato dráha nabízí nevšední zážitek

z jízdy téměř kilometrovým nerezovým korytem na pohodlných kolečkových bobech
s překrásnými výhledy na Lipenské jezero.
Novinkou je horská bobová dráha. Nová
dráha je díky bezpečnostním pásům a automatickým brzdám vhodnější pro rodiny s dětmi. Původní kilometrovou korytovou bobovou
dráhu naopak ocení spíše sportovnější jezdci.
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si svůj zážitek na

Landal Marina
Lipno
kliknout
zde
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LANOVÝ PARK
LIPNO

Lanový park s nádherným výhledem na
Lipno nabízí přes 500 m dobrodružství.
Samozřejmostí je podpora vyškolených
instruktorů. Je pro Vás přichystáno několik
druhů lanových cest vhodných nejen pro
dospělé a děti, ale i skupiny. Především
zakončovací sjezd „FLY kladkou“ nad hladinou rybníka je opravdovým zážitkem pro děti

a dospělé. Svoji dovolenou v Landal Marina
Lipno si můžete zpestřit ideální odpočinkovou, avšak lehce adrenalinovou aktivitou. Po
celou dobu jsou Vám k dispozici vyškolení
instruktoři, kteří zodpovídají za bezpečnost
všech návštěvníků v Lanovém parku. Lanový
park je jen pár desítek metrů vzdálený od
apartmánu Landal Marina Lipno.
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FLOUTREJL
NA LIPNĚ

Pokud jste se na asfaltových cyklostezkách najezdili již dosyta, zkuste
něco nového, něco lepšího. Právě
pro Vás na Lipně vznikla zbrusu nová
floutrejlová trasa - 5 km dlouhá cyklostezka vedoucí lesem. Pro rodinu s
dětmi je to úplně nový zážitek z jízdy na

kole. A bude to bavit nejen Vaše děti.
Speciální kola na Floutrejl si můžete
půjčit v půjčovně kol nedaleko Stezky
korunami stromů. Neváhejte a vyrazte
s dětmi za dobrodružstvím a zábavou, kterou stezka v lese nabízí.
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HOPSÁRIUM
LIPNO

Jen pár kroků od apartmánů Landal
Marina Lipno. Dovádí se na prolézací věži se skluzavkou, střílecím děle,
fontáně na pěnové míčky, nafukovací
skluzavce a nebo adrenalinové sjezdovce pro nafukovací kruhy. Součástí
Hopsária je i bistro s občerstvením. Za

hezkého počasí můžete využít i venkovní
prostor se skluzavkou a dráhou pro
šlapací auta. Atrakce jsou vyrobeny na
míru pro Hopsárium Lipno, jsou certifikovány a pravidelně kontrolovány, splňují
přísné německé požadavky na tento typ
vybavení.
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MARÍNA
RESTAURACE

Srdcem resortu je přístavní promenáda
s restaurací, která nabízí nezapomenutelné výhledy na jezero a patří mezi
nejvyhledávanější lokality na Lipensku.
Připravili jsme pro Vás rozmanitý jídelní
lístek, ve kterém jsme neopomenuli rybí
pokrmy a speciality, které Vám budou

při pohledu na šplouchající Lipenské
jezero dozajista chutnat. Přijďte prožít
neopomenutelné gastronomické zážitky
a pohodové posezení v naší restauraci nebo baru. Doufáme, že se u nás
budete cítit skutečně jako na dovolené
u moře.
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TELEFON
+420 380 736 100
+420 601 324 456
E-MAIL
info@marina-lipno.cz
WEB
www.marina-lipno.cz
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