TIPY NA VÝLETY
PO JIHOZÁPADĚ ČECH
V průběhu července a srpna Vám MF Dnes přinese 8-dílnou sérii letních tipů na výlety po
jihu a západě Čech po projektech, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu Jihozápad. V každém článku naleznete soutěžní otázku. Cestujte, zodpovídejte
otázky a odpovědi nám zašlete na adresu soutez@rr-jihozapad.cz, zařadíte se tak
do soutěže o 10 ročních předplatných MF Dnes a o víkendový pobyt pro dvě
osoby v Garni hotelu Albatros na Lipně. Všechny tipy na výlety, soutěžní otázky
a podmínky soutěže naleznete na www.rr-jihozapad.cz.

Zbývá vám ještě dovolená a nechcete se trmácet k moři? Vydejte se na dovolenou k jihočeskému moři – Lipnu! Vzhledem k tomu,
jak se v posledních letech rozšířila nabídka
aktivit v celém lipenském regionu, jistě zde
najdete i něco pro sebe. Regionální operační
program Jihozápad podpořil řadu projektů,
které rozšířily nabídku ubytování, stravování, kulturního i sportovního vyžití pro návštěvníky v celém lipenském regionu.
Zkuste ještě před vaším odjezdem na dovolenou zabrousit na internetové stránky
www.lipensko.cz. Mohou vám pomoci s hledáním a rezervací ubytování i s plánováním

vašich aktivit na Lipně. Tento webový portál
kromě základních informací o regionu mapuje nejbližší akce všeho druhu pořádané
na Lipensku. Pokud se chystáte na delší dovolenou u Lipna, můžete si prostřednictvím
této stránky zakoupit tak zvanou Lipnocard.
S kartou získáte slevy na nejrůznější služby
v regionu – od půjčení sportovního vybavení
přes gastronomické služby až po vstupy na
zámky a do muzeí či hlídání dětí.
Pro své návštěvníky nabízí Lipno širokou
paletu možností – stačí si pouze vybrat, co
baví právě vás. Celý region je protkán cyklistickými trasami různých náročností, takže

Lipensko - tip na výlet
pro každého.

Vyhrajte víkendový poukaz pro dva.
si svůj okruh vybere rodina s malými dětmi
i ostřílený maratonec. Kolem vodní nádrže
Lipno vede navíc nová cyklistická stezka, kterou hojně využívají i in-line bruslaři. Jedná se
o jednu z nejdelších stezek vhodných k in-line bruslení v Čechách – dnes měří v jednom směru téměř 15 kilometrů. Trasa vede
z Lipna přes Frymburk do Vřesné a užijete si
na ní projížďku zajímavým terénem s nádhernými výhledy.
Pokud vás více lákají adrenalinové zážitky,
můžete vyzkoušet některé z dalších nabízených aktivit – plachtění, bobovou dráhu,
lanový park nebo krosovou trať v Bikeparku.
Všude mají k dispozici plné vybavení pro každou z aktivit a zkušené lektory.
Pokud naopak na dovolené hledáte klid
a relaxování, má pro vás Lipensko také
mnohá lákadla. Vydejte se za přírodními
krásami národního parku Šumava nebo do
zapadlých obcí Pošumaví. V létě můžete
navíc využít možnosti cestování po Lipně
lodí – z Lipna nad Vltavou nebo Frymburku
jezdí pravidelné okružní plavby a z Frymburku, Dolní Vltavice a Horní Plané zase
přívoz.
Další tipy na výlety představují zajímavá
města, hrady a zámky v okolí. Na výlety vás
zvou například město a zámek Český Krumlov, kláštery Vyšší Brod a Zlatá Koruna nebo

Soutěžní otázka:

Garni hotel Albatros na Lipně

6.

Ve které obci u Lipna bylo
zřízeno muzeum za podpory
Regionálního operačního
programu Jihozápad?

hrad Rožmberk, zříceniny Vítkův Hrádek
a Hausberg či technické památky jako Schwarzenberský kanál a vodní elektrárna Lipno I.
Pokud vás zajímá historie celého regionu,
navštívit můžete muzea ve Frymburku nebo
v Českém Krumlově – místní muzea prošla
v posledním roce opravami za podpory evropských dotací a nabízejí nové expozice.

Muzeum Frymburk

Tipy na výlety po Jihozápadě Čech
Vám přináší Regionální operační
program Jihozápad a MF Dnes

