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Parkování a doprava ke Stezce korunami stromů Lipno
Přímo u nástupní stanice lanovky je k dispozici
bezplatné parkoviště pro osobní automobily a autobusy.
Ke Stezce korunami stromů Lipno vás vyvezeme lanovkou
(neplatí v zimní sezoně) nebo stezkabusem. Vše se nachází
na centrálním parkovišti v Lipně nad Vltavou.

Důležité informace
l Vstupenky na Stezku korunami stromů Lipno, na lanovku a stezkabus
zakoupíte na centrálním parkovišti v pokladně (neplatí v zimní sezoně)
nebo přímo v pokladně stezky. l Na Stezku korunami stromů Lipno není
povolen vstup se psy jak na vodítku, tak i v přenosných či pojízdných
taškách. U vchodu jsou připraveny speciální boxy, kde po dobu návštěvy
vaše psy bez obav ponecháte. l Prodej vstupenek a vstup do areálu
končí 1 hodinu před koncem otevírací doby. l Při špatném počasí
(bouřka, krupobití, vichřice, námraza) bude Stezka korunami stromů
Lipno uzavřena. l Vstup dětí do 12 let jen v doprovodu dospělých osob.
l Jízda na tobogánu je pro děti od 6 let. Jede se na speciální
podložce vždy v jedné osobě. V případě nepříznivých podmínek
je tobogán uzavřen.

Otevírací doba / každý den
Leden, Únor, Březen
Duben, Květen
Červen, Červenec, Srpen, Září
Červenec – Srpen
Říjen
Listopad, Prosinec
24. prosince

Příjezd

Královská
zábava
Několik desítek herních prvků
ukrytých v lese najdete kousek
od Stezky korunami stromů

www.kralovstvilesa.cz

10.00 - 16.00
10.00 - 18.00
9.30 - 19.00
každé úterý do 23.00
10.00 - 18.00
10.00 - 16.00
ZAVŘENO
Praha – Lipno n/Vlt. 216 km
Č. Budějovice – Lipno n/Vlt. 58 km
Č. Krumlov – Lipno n/Vlt. 32 km
Brno – Lipno n/Vlt. 266 km
Plzeň – Lipno n/Vlt. 182 km
Passau – Lipno n/Vlt. 92 km
Linz – Lipno n/Vlt. 53 km

Kontakt
Stezka korunami stromů s.r.o.
Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou
T +420 388 424 145
info@stezkakorunamistromu.cz
www.stezkakorunamistromu.cz

Zážitek z jiné
perspektivy
Bezbariérová
Stezka korunami stromů
s jedinečným výhledem na Lipno

Partneři

www.stezkakorunamistromu.cz
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První Stezka korunami stromů
v České republice nabízí jedinečnou
kombinaci zážitků. Na stezce dlouhé
675 metrů naleznete kromě jedinečné
vyhlídky ze 40 metrové věže i spoustu
dobrodružných zážitků. To vše dělá
ze stezky ideální cíl pro výlet aktivních
návštěvníků, rodin a seniorů.

Adrenalinová zastavení

Vyhlídková věž

V celkové délce 675 metrů zažijete zcela neobvyklé,
ale bezpečné zážitky na 11 adrenalinových zastávkách.
Vrcholným zážitkem je jeden z nejdelších suchých
tobogánů v České republice. Ten lipenský měří úctyhodných
52 metrů a vine se středem vyhlídkové věže.

Stezka je zakončena 40 metrovou vyhlídkovou
věží, která je opravdovým vrcholem stezky.
Z věže se vám naskytne fantastický výhled
na téměř celou část Lipenského jezera,
okolí Šumavy, Novohradské hory a Alpy.

Stezka
Dřevěná konstrukce stezky je citlivě zasazena
do smíšeného lesa. Celá stezka je bezbariérová a je
přizpůsobena nejen jízdě s kočárky, ale i pro vozíčkáře
a tím je přístupná nejširší možné skupině návštěvníků.

Tip pro každého:
Poznejte život šumavských
ptáčků na Ptačí stezce

