
PENZION FRYMBURK na Lipně

Cena zahrnuje:
 ubytování na 3 dny/ 2 noci
 veganské snídaně v ceně
 pronájem sálu na cvičení jógy pro max 14 osob
 vybavení na jógu v místě
 exkluzivita penzion pouze pro jóga skupinu



Penzion pro privátní jógové skupiny na Lipně, maximální obsazenost 14
osob, atraktivní lokalita, nespočet výletů po okolí, plně vybavená nová jóga
místnost pro 14 osob s jedinečným výhledem na Lipno, exkluzivita celého
penzionu jen pro Vaši jóga skupinu, soukromí, veganské snídaně v ceně.

Penzion má v zahradě vlastní jezírko na koupání (v zimě možnost
ochlazování v jezírku). 10 minut chůze od penzionu velké wellness

centrum, vyhřívané bazény, bazény se slanou vodou, saunový svět –
doporučujeme návštěvu. V letních měsících doporučujeme vyhlídkové

projížďky lodí po Lipně, přímo před penzionem se nachází stezka kolem
Lipna vhodná pro turistiku, cykloturistiku, inline. 

Pro nás jsou volné dny především o zapomenutí na starosti všedních dní a
jednoduše si užít být SÁM SEBOU.

Nabízíme krásné a klidné ubytování pro celoroční dovolenou v Národním parku
ŠUMAVA.

V závislosti na ročním období Vás čeká ve Frymburku řada turistických tras a
sjezdovek na všech úrovních obtížnosti, mnoho cyklistických tras, vodních aktivit,

termálních lázní a dalších sportovně rekreačních zážitků.



POPIS UBYTOVÁNÍ

Česká republika – Frymburk – 720 m n.m.



Původní budova z roku 1934 byla zrekonstruována do dnešní podoby penzionu.
Smyslem rekonstrukce bylo nabídnout hostům kvalitnější odpočinek, pohodlí a
poklidnou atmosféru a nádherým výhledem ze všek pokojů na Lipno. V současné
době penzion s celkovou kapacitou 14 lůžek nabízí ubytování s možností snídaní ve
4 dvoulůžkových pokojích (s obytnou plochou 34 m2) a 2 apartmánech pro 3 osoby
(o ploše 65 m2). Veganské snídaně jsou v ceně jóga pobytu.

Penzion Frymburk se nachází v pokojné lokalitě s nádherným výhledem na pýchu
Národního parku Šumava, Lipno. Našim cílem je poskytovat možnost soukromí,
klid a pohodlí, které se v dnešní době stávají velmi ceněnou komoditou. Proto
neposkytujeme ubytování osobám mladším než 12-ti let a není umožněn pobyt
domácích zvířecích přátel.

Parkovat je možno přímo v chráněném areálu a kola nebo lyže uložit do
uzamčené místnosti (lyžárna).



POKOJE

Máme pro Vás zajištěny 4 dvoulůžkové pokoje (světlé a komfortní – 34m²) a 2
prostorné apartmány pro 3 osoby (o ploše 65 m2).



Vybavení pokoje: postel velikosti king size, plnohodnotná třetí postel, koupelna se
záchodem, prosluněný vlastní balkón, pult s čajem a kávou ( + rychlovarná
konvice), minibar, vysoušeč vlasů, ručníky, utěráky, podložky do koupelny,
kosmetické doplňky, vysokorychlostní Wi-Fi připojení.

Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou s vyšším standardem, mají přímý přístup
na dřevěný balkón s vlastním posezením a výhledem na Lipno a zahradu. Budete
tak odděleni od jakéhokoliv ruchu z města. Jediné co Vás může probudit je ranní
zpěv ptáčků.

Pro naše hosty je k dispozici zahrada s venkovním posezením, společenská
místnost s krbem, dřevěná veranda, sauna, kulečník, wifi internet, úschovna lyží a
kol. Na zahradě je několik klidných zákoutí kde je možné posedět a užít si výhledu
na Lipno.

Z důvodů udržení co nejvyšší kvality ubytování a tím i spokojenosti hostů
se v celém areálu penzionu i zahrady nekouří.





Na místě možnost zapůjčení paddleboardů, možnost nakombinovat pobyty s jógou
a paddleboardjógou.

V hotelu je nová jóga shala pro 14 osob s okouzlujícím výhledem na Lipno. k



dispozici vybavení na jógu pro 14 osob jógamatky, deky, bločky, vše v místě k
zapůjčení. Celý penzion pouze pro 14 osob pro privátní jóga skupiny.



Ceník

Cena na vyžádání.
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