
LIPNO A ČESKÝ
KRUMLOV

O LOKALITĚ

UBYTOVÁNÍ A ŠKOLENÍ PRO FIRMY

· Lipno n. Vltavou je populárním střediskem letních i zimních sportů, jež se nachází na levém

břehu stejnojmenné přehradní nádrže na dohled od CHKO Šumava

· Český Krumlov je díky svému kulturnímu dědictví (UNESCO), přírodním krásám a široké

nabídce služeb právem jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v ČR

· obě lokality jsou od sebe vzdálené pouhých 30 km

· přes 2 hodiny cesty autem z Prahy, resp. 3 hodiny z Brna

· video představující aktivity na Lipně: ZDE

· video představující Český Krumlov: ZDE

· obě lokality nabízí dohromady zhruba 6 tisíc ubytovacích lůžek

· nachází se zde mnoho 4* hotelů a v případě Českého Krumlova je možné využít i 5* kategorii

· největší 4* hotel nabízí přes 300 lůžek či vlastní konferenční sál až pro 250 sedících osob

· u nejlepších hotelů je samozřejmostí vlastní wellness či indoor/outdoor sportoviště

https://www.youtube.com/watch?v=r4ebVxrwEhw
https://www.youtube.com/watch?v=lFkOISIWEes


· denní/noční plavba na raftech či kánoích po Vltavě (včetně programu, občerstvení i dopravy) 

· plavba na vorech po slavných krumlovských jezech (s průvodcem, hudbou či občerstvením)

· výstup na vrchol Kleť s následným sjezdem na koloběžkách zpět do Krumlova (11 km)

· treasure hunt (týmová GPS hra odehrávající se v historickém centru Krumlova)

· golf (hřiště s 18 jamkami), paintball anebo tematický večer ve zdejší krčmě

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ ČESKÉHO KRUMLOVA

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
ASIANA, spol. s r.o
E-mail: events@asiana.cz
tel.: +420 234 703 105
Adresa: Velflikova 8, 160 00, Praha 6.Lucie Slaninová Petr Souček Daniel KopDaniel Nedvěd

· jachting, zapůjčení elektročlunů či vyhlídkové plavby parníkem (až pro 250 osob)

· návštěva Stezky korunami stromů, frisbee parku či jednoho z největších lanových center v ČR 

· jízda na sjezdových koloběžkách (4 km) či korytové bobové dráze (1 km)

· rybolov, cyklistika či inline bruslení podél vodní nádrže (stezka má až 21 km)

· lety balónem, paragliding, paintball, adventure golf či vodní sporty v nádrži

· samozřejmostí je možnost uspořádat teambuildingový program na míru (např. letní

  olympijské hry, geocaching, závod dračích lodí, paddle boardy, aquazorbing apod.)

AKTIVITY PRO FIRMY V OKOLÍ LIPNA


