
LIPNO SERVIS s.r.o.
Lipno nad Vltavou č.p. 307, PSČ 382 78
IČ: 281 364 20, DIČ: CZ 281 364 20

T: 727 862 002, E: skoly@lipno.info
E: damian.viktor@lipno.info
www.lipno.info

zapsáno v OR u KS v Č. Budějovicích pod zn. C 19521,
bankovní spojení: 63 46 002/ 0800

 
VEDLEJŠÍ SEZÓNA
do 22.12.2018 | od
9.3.2019

TOP SEZÓNA
23.12.2018 − 4.1.2019
2.2.2019 − 8.3.2019

HLAVNÍ SEZÓNA
5.1.2019- 1.2.2019

Hotel Kilián 3311,- Kč 3836,- Kč 3759,- Kč

Hotel Filip 3171,-Kč 3696,- Kč 3619,- Kč

cena je uvedena včetně DPH na jednoho žáka do
15 let

v ceně zahrnuta cena 5-denního skipasu pro školy (děti do 15 let) a plná penze s ubytováním od pondělí do pátku

nabídka je platná v období zima 2018/2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

S nadcházející zimní sezonou bychom Vám rádi nabídli lyžařské kurzy a pobyty pro vaše žáky a studenty ve Skiareálu LIPNO.

Z důvodu velkého zájmu jsme rozšířili kapacity ubytování pro školní lyžařské kurzy. Vybrat si můžete z následující cenové
nabídky. Samozřejmostí je, že má pedagog na každých deset dětí ubytování a kurz zcela zdarma, včetně skipasu.

Lyžovat můžete na celkem 12,2 kilometrech sjezdovek. K dispozici jsou tři 4-sedačkové lanovky, využívat můžete také
měřený slalom pro závěrečný závod kurzu nebo si vyzkoušet unikátní ski-crossové dráhy, které jsou propojené tunelem.
Lipno nabízí i pestrou nabídku po lyžování, jako je například Aquaworld Lipno, unikátní Stezka korunami stromů nebo
vyhřívaná Bobová dráha.

Ubytování je hotelového typu ve dvou až čtyř-lůžkových pokojích. Samozřejmostí je celodenní strava vhodná pro studenty - s
možností individuálního nastavení jídelníčku.

Vybrat si můžete z následujících možností:

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci kurzu nabízíme také zvýhodněné ceny doplňkových aktivit v Lipně nad Vltavou.

 Aquaworld 50%

 Půjčovna Intersportrent 50%

 Lyžařská škola 15% při on-line rezervaci

 Návštěva unikátní Stezky korunami stromů Lipno 30%

Pokud budete mít zájem o jakékoli doplňující informace, či přímo zajištění pobytu, prosím, kontaktujte
mě e-mailem na damian.viktor@lipno.info .

S pozdravem z Lipna

Damián Viktor / obchodní zástupce a specialista pro školy
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