Penzion Lípa je umístěný v CHKO Šumava u hranice NP
Šumava a nabízí řadu možností turistických výletů na krásná
místa Šumavy a Bavorského lesa v dosahu 30 km. V blízkém
okolí naleznete mnoho pamětihodností jako např. Hrady
Kašperk, Rabí a Velhartice, židovské muzeum a kostel
s unikátním skleněným oltářem na Dobré Vodě nebo muzea
Šumavy v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě.
V zimním období je možné využít lyžařské areály Železná
Ruda - Špičák, Gross Arber, Hartmanice - Hamižná,
Kašperské Hory a běžecké tratě v NP Šumava. Penzion
je vybaven úschovnou lyží a kol. Více informací o penzionu
Lípa, cenách a dalších možnostech ubytování naleznete na
internetových stránkách www.penzionlipa.eu.

www.penzionlipa.eu
Penzion Lípa - Ing. Miroslav Kos
Dolejší Těšov č. 19
342 01 Sušice
Tel: 775 260 306, 775 260 307
E-mail: penzionlipa@seznam.cz

ZIEL 3

CÍL 3

“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

Penzion Lípa se nachází v klidném prostředí na okraji šumavské obce Dolejší Těšov ležící nedaleko
městečka Hartmanice. V penzionu na vás čeká příjemné ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích
s příslušenstvím. Kapacita penzionu, jeho umístění a vybavení umožňuje individuální rekreaci,
hromadné zájezdy všech typů, školy v přírodě, pořádání společenských a firemních akcí i sportovních
soustředění. Součástí penzionu je příjemná restaurace s barem a tanečním prostorem, která je
přístupná pouze hostům penzionu. V letní sezóně můžete strávit příjemné chvíle i na předzahrádce,
která je vybavena grilem. Oplocený areál penzionu nabízí širokou možnost trávení volného času.
Horké prázdninové dny si nejvíce užijete koupáním v našem venkovním bazénu a sportovní nadšenci
jistě využijí hřiště na malou kopanou, volejbal nebo nohejbal, uvnitř penzionu se nachází stůl na pingpong. Zahrát si můžete i odpočinkové hry pétanque, kroket nebo badminton a večer posedět a opéct
si buřty u venkovního ohniště. Při nepřízni počasí můžete využít naši společenskou místnost. Ceny
za pobyt se pohybují podle charakteru a sezóny od 290,- do 490,- Kč/osoba/den. Každý rok se zde
v květnu koná Závod horských kol, který je jedním ze závodů Pošumavské ligy horských kol.

UBYTOVÁNÍ

Souřadnice GPS: 49°11´13.197´´N, 13°25´27.87´´E
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