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výbor připravil na Lipně tzv. Olympijský 
park s řadou velkoplošných obrazovek, 
na nichž budou probíhat přímé přenosy 
z olympiády. Sportovní nadšenci budou mít 
příležitost naše sportovce alespoň na dálku 
podpořit v bojích o medaile. Olympijský 
park Rio – Lipno 2016 toho nabídne mno-
hem a mnohem víc. Chybět nebude napří-
klad soutěž pro rodiny s dětmi, které budou 
moci sbírat body a nakonec dostanou odmě-
nu. Jelikož se velká část olympiády uskuteč-
ní na vodě, program v Riu budou na Lipně 
kopírovat soutěže ve vodních sportech. 
V neposlední řadě návštěvníky čekají tele-
mosty z Ria, koncerty a vítání úspěšných 
olympioniků při návratu z olympiády. Zbývá 
tedy jen včas zarezervovat svůj pobyt, neboť, 
jak známo, kdo pozdě chodí, sám sobě 
škodí... Rezervace a informace  
na www.hotel-fontana.cz nebo  
www.autoturist.cz,  
tel. 261 104 401, 724 750 003.

Nabídka pro lyžaře
Vraťme se však k zimním sportům. Běžkaři 
jistě ocení pavučinu udržované bílé stopy, 
vedoucí do kraje přímo od hotelu Fontána. 
Pro méně zdatné a začínající lyžaře je vhodná 
cvičná louka přímo u hotelu. Do zimního 
střediska Kramolín je to přibližně 10 km. 
Zájemce tam čeká 5 sjezdových tratí s vleky 
a 24 km upravených běžkařských stop. 
Velkým tahákem jistě bude nová modrá sjez-
dovka ve Skiareálu Lipno.
A kam ve chvílích odpočinku za památkami 
či kulturou? Z velkého spektra možných 
výletů nutno připomenout minimálně Český 
Krumlov, Hlubokou nad Vltavou 
a Rožmberk...

Jsme na jediném místě v ČR, kde lze jít 
z lyží rovnou na adrenalinovou procházku 
do ptačí říše, až do korun stromů. 
Oblíbenou aktivitou v zimních měsících je 
mimo lyžování a bobovou dráhu také brus-
lení na zamrzlém Lipně. Zdejší jezero je 
naší největší vodní plochou a pravidelně 
zamrzá od prosince do března. Jakmile 
dosáhne led bezpečné tloušťky, je mezi 
obcemi Lipno nad Vltavou a Frymburk 
pravidelně upravovaná nejdelší bruslařská 
dráha v republice. Měří téměř 11 km a širo-
ká je 6 až 8 metrů. Vstup zdarma! Dráhu 
lemují gastronomické provozy i stánky 
poskytující bruslařský servis.

Ubytování přímo na břehu 
přehrady
Mezi nejlepší z velké nabídky ubytování 
v okolí bezesporu patří tříhvězdičkový 
hotel Fontána. Najdeme ho v Hrdonově, pár 
kilometrů od Frymburku, nedaleko lyžař-
ského centra Kramolín. Ubytování nabízí 9 
obytných domků s kapacitou 66 dvoulůžko-
vých pokojů (s možností až tří přistýlek), 
15 rodinných apartmánů pro 4 až 6 osob 
a 6 dvoulůžkových apartmánů typu suite 
(s možností až 2 přistýlek). Vkusně zaříze-
né hotelové pokoje jsou vybaveny koupel-
nou, sociálním zařízením, telefonem, televi-

Lipensko je vyhledávanou turistickou destinací, 
jejíž předností je atraktivní celoroční nabídka 
volnočasových aktivit. Skiareál Lipno je 
jediným pětihvězdičkovým rekreačním 
střediskem v Jihočeském kraji a jeho 
jedinečnost je dána mj. spojením lyžování 
s hitem zvaným stezkou korunami stromů.

Zasněžené a zamrzlé 
Lipno

zí a balkonem s úžasným výhledem 
na šumavskou krajinu. Luxusní apartmány 
s předsíňkou, ložnicí a obývacím pokojem 
mají k dispozici velkou terasu s výhledem 
na jezero. Některé rodinné apartmány jsou 
bez balkonu. V hlavní budově je volně 
dostupné bezdrátové připojení k internetu. 
K relaxaci mohou hosté využít saunu s ven-
kovním bazénkem a odpočívárnou, fitness 
a solárium. Ke sportovnímu využití slouží 
sportovní zázemí s tělocvičnou (volejbal, 
basketbal, nohejbal), stolním tenisem, kuleč-
níkem a půjčovnou horských kol. Pro pořá-
dání firemních a společenských akcí hotel 
nabízí pronájem konferenčních místností, 
salonků a velkého sálu.
Hotel poskytuje snídaně formou bufetu, 
které jsou zahrnuty v ceně ubytování. 
Zakoupit si však lze i polopenzi nebo plnou 
penzi. Obědy se podávají formou výběru 
z menu a večeře formou bufetu. V létě je 
možné posezení na venkovní terase nebo 
návštěva v kolibě na pláži, kde se griluje co 
hrdlo ráčí včetně ryb. Hotel vychází vstříc 
i klientům s domácími miláčky, kteří jsou 
zde vítáni. Hostům je k dispozici  bezplatné 
parkoviště před hlavní budovou i jednotlivý-
mi depandacemi (týká se i autobusů), možné 
je také placené stání v garážích pro osobní 
vozy a motocykly.

Jedinečný Olympijský park 
Hotel Fontána je součástí a oficiálním part-
nerem Olympijského parku Rio – Lipno 
2016. Jak známo, příští letní olympiáda se 
bude konat v brazilském velkoměstě Rio de 
Janeiro. Ne všichni čeští milovníci sportu se 
budou moci tohoto velkého sportovního svát-
ku osobně zúčastnit a tak Český olympijský 

SOUTĚŽ
Který pozorný čtenář do  29. prosince 
na známou adresu redakce nebo na e-mail 
sondy-odbyt@cmkos.cz napíše, kde se 
bude konat letní olympiáda 2016, a  bude 
mít štěstí při slosování správných odpovědí, 
obdrží od CK Autoturist, a.s., pobyt na dvě 
noci v hotelu Fontána s polopenzí pro dvě 
osoby včetně vstupu do fitness a 1 hodiny 
sauny. Rezervace pobytu na  261  104  203, 
info@autoturist.cz


