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Ceník služeb
Stezka
korunami
stromů

Doprava

vstupenka

obousměrná
jízdenka

Dospělý

235,-

50,-

Děti 3–14 let,
osoby nad 65 let,
ZTP/P + doprovod zdarma

195,-

50,-

Rodina

605,-

120,-

195,-

50,-

165,-

50,-

40,-

-

50,-

-

stezkabus

(2 dospělí a 1-4 děti do 14 let)

Skupina základní
(od 15 osob / cena za osobu)

Skupina zlevněná
(od 15 osob / cena za osobu, děti 3 - 14 let,
osoby nad 65 let, ZTP/P + doprovod zdarma)

Průvodce
(od 15 osob, cena za osobu, na objednání)

Tobogán (od 6 let, 1 jízda)

Děti do 3 let zdarma (na pokladně si pro děti vyzvedněte vstupenku).
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

S Lipno.card navíc získáte:
n 2 jízdy Stezkabusem zdarma
n Dárek k rodinné vstupence
l Vstupenky na Stezku korunami stromů Lipno zakoupíte přímo v pokladně stezky. Jízdenky zakoupíte ve
stezkabusu. 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. l V případě
nepříznivých podmínek je tobogán uzavřen.
Platnost ceníku 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Otevírací doba / každý den
Leden, Únor, Březen / 10.00 - 16.00
Duben, Květen / 10.00 - 18.00
Červen, Červenec, Srpen, Září /
9.30 - 19.00
Červenec, Srpen /
každé úterý 9.30 - 23.00
Říjen / 10.00 - 18.00
Listopad, Prosinec / 10.00 - 16.00
24. prosince zavřeno

www.stezkakorunamistromu.cz

