Skiareál Lipno
Kraj: Jihočeský

Okres: Český Krumlov

GPS souřadnice: 48.654490N, 14.239021E

Adresa URL: www.lipno.info

Ski areál Lipno je položen ve výšce 709–900 m n. m. a poskytuje ideální podmínky především pro
začátečníky a středně pokročilé. Skvělé pohodové lyžování si užijí i rodiny s dětmi. Na Lipně
si pro vás přichystali více než 10 km kvalitního povrchu pro sjezdové lyžování. Celkem zde najdete 12
sjezdovek a jeden z největších snowparků v Čechách. Tratě mají obvykle pozvolný profil a jsou
dostatečně široké. Celkem 4 červené sjezdovky využijí především středně pokročilí lyžaři,
kdežto ostatní tratě jsou určeny spíše začátečníkům. Všechny sjezdovky na Lipně mají v
případě potřeby plnou podporu umělého zasněžování. Jedna ze sjezdovek je vybavena osvětlením a
slouží tak k večernímu lyžování. Lyžařské středisko Lipno nabízí nejmenším lyžařům
speciální dětské hřiště, kde se nachází 3 pojízdné koberce.
Zábavu na Lipně doplňuje nová skicrossová dráha.
Lipno nabízí skvělé možnosti pro běžkaře. V úseku mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem jsou v
případě vhodných sněhových podmínek pravidelně strojově upravované tratě pro klasiku i bruslení.
Trasy vyhovují běžkařům výletníkům i náročnějším lyžařům. Celkem 40 km strojově
upravovaných tratí pro klasiku i bruslení, nástupní místo s bezplatným parkovištěm až pro 100 aut (nad
fotbalovým hřištěm v Lipně nad Vltavou).
Přímo u bezplatného parkoviště u lanovky naleznete všechny potřebné služby jako restaurace, ski-bary,
lyžařskou školu, půjčovnu lyžařského vybavení, skiservis a nedaleko se nachází také aquaworld,
bobová dráha, animační programy, bowling, wellness a sportovní hala.
Pro bruslaře je připravena 11 km dlouhá bruslařská dráha na zamrzlém lipenském jezeře.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasLanovka A - Lipno Expres lanovka 1220m 25:00Lanovka C Střecha lanovka 865m 17:00Lanovka B - Promenádní lanovka 871m 17:00F1
Foxpark koberec 38m 00:50F2 Foxpark koberec 28m 00:40F3 Foxpark koberec 70m 01:20F4 Bambini park pás koberec 45m 01:00
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka / Převýšení13 - K Yettimu [těžká] 500m / 110m10 - Slalom [těžká]
250m / 80m4 - Pánská [těžká] 970m / 192m5 - Střecha [těžká] 970m / 190m11 Vyhlídka [těžká] 1200m / 185m12 - Skicross [lehká] 800m / 55m8A - Bambini park [velmi lehká] 60m
/ 10m6 - Snowpark [lehká] 600m / 105m2 - Lišáka Foxe [lehká] 1100m / 172m8 - Foxpark kpt.
Lipánka [velmi lehká] 120m / 10m3 - Dámská [lehká] 1090m / 192m7 - Školní [lehká] 1250m / 140m1
- Promenádní [lehká] 930m / 172m9 - Jezerní [lehká] 1400m / 160m9A - Spojovací [lehká] 350m
/ 30m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1420/skiareal-lipno/
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