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Lipno je ideálním místem pro dovolenou. Vodní plocha umožňující provozovat nespočet
vodních sportů, krásná šumavská příroda láká k procházkám či výletům na kole a v neposlední
řadě se pozornosti těší také kulturní památky jižních Čech – hrady, zámky i technické památky.
V létě nebo v zimě, na Lipně je vždy co dělat.

  

Láká vás dovolená Lipno , ať jste mladý pár nebo rodina s dětmi, určitě využijte nabídku h
otelu Maxant ve Frymburku
. Tento hotel patří mezi 
hotely na lipně
, které se snaží pro každého návštěvníka vytvořit co největší komfort a pohodlí.

  

 

  Lipno pro rodiny s dětmi
  

Maxant – wellness hotel na jezeře Lipno  nabízí pro rodiny s dětmi šest rodinných apartmánů
se dvěma ložnicemi a ledničkou. V každém apartmánu jsou tři nebo čtyři pevná lůžka a na přání
lze přidat přistýlku. Pokud má rodina malé dítě, není problém umístit na pokoj dětskou postýlku.
Děti do 12 let mají v hotelu Maxant ubytování se
slevou .

  

Na rodiny s dětmi myslí hotel Maxant také v kuchyni  ̶   restaurace má nekuřácké prostory,
menu nabízí velký výběr dětských jídel. Není také problém přinést si pro malé dítě vlastní
jídlo a obsluha vám je ráda ohřeje. Samozřejmostí jsou dětské židličky, děti zabaví stolek na
malování a dětský herní koutek v zimní zahradě.
Maminky mohou využít přebalovací pult, který je umístěn v prostorách recepce.

  

Všem návštěvníkům je k dispozici hotelový bazén, jehož voda je ošetřována NaCl a je tak velmi
šetrná k pokožce. Ani v zimě se na Lipně nudit nebudete, přímo v městečku Frymburk se totiž
nachází lyžařský vlek na Martě, který je velmi vhodný pro začínající lyžaře a děti.  Vesele se
zde také sáňkuje a bobuje. Zkušenější lyžaři mohou své umění prověřit v 7 km vzdáleném
areálu Lipno, který patří mezi nejmodernější střediska u nás.
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http://www.hotelmaxant.cz/dovolena-pro-rodice-s-detmi-p13.html
http://www.hotelmaxant.cz/
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Ubytování Frymburk  – hotel Maxant udělá maximum pro vaši příjemnou dovolenou na
Lipně .
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http://www.hotelmaxant.cz/ubytovani-frymburk---lipno-jako-na-dlani-p10.html

