
Váš druhý domov na Lipně



Váš druhý domov na Lipně”
Exkluzivní resort apartmánů a rodinných domů přímo u Lipna



Česká republika - Jižní Čechy - Český Krumlov - Šumava - Lipno - Jenišov 

Veleta Lipno Resort se nachází v rekreační oblasti 
Jenišov přímo u lipenského jezera. Jenišov přísluší k 
nedalekému městu Horní Planá, které nabízí veškeré služby. 
Zázemí většího města pak místu dává historicky a kulturně 
bohatý Český Krumlov. 

Lipno je největší vodní nádrží v České republice a je ideální 
destinací nejen pro trávení celoroční dovolené. Jenišov 
bezpochyby patří mezi jedno z nejhezčích míst na Lipně.
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Jedinečné výhledy na jezero

Klid a příroda
 

 
Dovolte, ať se toto úžasné místo stane vaším druhým 
domovem. Místem, kde můžete načerpat energii z šumavské 
přírody třeba k plnění pracovních povinností během celého 
roku. 





Nekonečné možnosti sportovního a volnočasového vyžití 

Jedinečné výhledy na jezero

 



Na své si přijdou milovníci vodních sportů, 
cykloturistiky a pěší turistiky, rybáři a houbaři.  V 

zimě je v okolí dostatek upravených běžkařských 
tras. Nedaleká  lyžařská střediska  Lipno -Kramolín 

a rakouský Hoch�cht, nabízí dokonalé vyžití pro 
lyžaře. K velmi oblíbeným sportům patří také 

bruslení na zamrzlém jezeře.  



Všechny budovy mají dvě nadzemní podlaží a jsou 
stylově sjednoceny. Celý resort disponuje dostatečným počtem 
parkovacích stání pro budoucí majitele. 

*Rodinných domů  6

*Apartmánů 12

*Prostorné soukromé a společné zahrady

*V lastní parkovací stání

*Jen pár metrů od lipenského jezera

*V ýhledy na jezero

*B lízkost měst Horní Planá a Černá v Pošumaví

Veleta Lipno Resort najdete šest samostatně stojících 
dvoupodlažních objektů. Ve třech objektech typu B se nachází 
celkem 12 apartmánů. Další tři objekty  typu A se skládají z 6 
rodinných dvojdomů.
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Veleta Lipno Resort je exkluzivní resort apartmánových a rodinných domů přímo u Lipna s krásným výhledem na jezero. 



Všechny budovy mají dvě nadzemní podlaží a jsou 
stylově sjednoceny. Celý resort disponuje dostatečným počtem 
parkovacích stání pro budoucí majitele. 

*Rodinných domů  6

*Apartmánů 12

*Prostorné soukromé a společné zahrady

*V lastní parkovací stání

*Jen pár metrů od lipenského jezera

*V ýhledy na jezero

*B lízkost měst Horní Planá a Černá v Pošumaví



Rodinné dom�
Ve třech objektech se nachází celkem šest samostatných dvoupodlažních domů o dispozici 4+1. 
V přízemí se nachází zádveří, šatna, obývací pokoj, kuchyně, koupelna s WC a schodišťový prostor. 

V podkroví najdeme 3 pokoje, koupelnu s WC a prostorné balkóny. Každý dům má svou vlastní 
zahradu. 



Moderní design v souladu s přírodou





V resortu se nachází tři apartmánové domy. V každém z nich jsou umístěny čtyři apartmány, dva v 
přízemí a dva v prvním patře. Všechny jednotky mají dispozici 3+ kk. 

Mají společný vstupní a schodišťový prostor a zahradu. Některé apartmány mají skep a jsou 
vybaveny krbem. 

Apartmán�





Apartmán�









VELETA LIPNO RESORT
Prodejní kancelář: Mikuláše z Husi 766/39, 

370 04 České Budějovice 4
+420 732 142 200

info@veletaresort.cz

www.veletaresort.czVáš druhý domov na Lipně

Kontak�


