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Ubytování v chatkách, stanech 
a karavanech přímo na břehu 
Lipenského jezera

Unterkunft in der Hütte,
in Zelten und im Caravan 
direkt beim Lipno Stausee

Accommodation in bungalows, 
tents and caravans straight 
ashore lake Lipno

Camping Olšina - Lipno
CZ - 382 23 Černá v Pošumaví

 +420 608 029 982, +420 608 029 981
 +420 725 815 809
www.campingolsina.cz
E-mail: info@campingolsina.cz

GPS: 48°44‘46.52“N ; 14° 7‘0.58“E

Otevírací doba / Wir haben geöff net / Open
20. 4. - 20. 10.
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Kemp Olšina leží asi 800 metrů od obce Černá v Pošumaví a cca 
15 km od města Český Krumlov, zapsaném na seznamu UNESCO. 

V areálu kempu, přímo na břehu lipenského jezera, je pro Vás 
připraveno více než 20 chat a 180 míst pro stany a karavany, vč. 
elektrické přípojky. K dispozici je nové moderní sociální zařízení, 
automatická pračka, sušička, půjčovna loděk, šlapadel a jízdních 
kol, je zde i víceúčelové hřiště, restaurace a miniobchod. V kempu 
je volná WIFI zona a na  recepci je k dispozici PC s  internetem. 
Asi 50 m od břehu se nachází 6ti lůžkové chatky s vlastním so-
ciálním zařízením a  4 lůžkové chatky se společným sociálním 
zařízením. Terasovitý terén kempu je střídavě pokryt stromovím 
i slunnými místy.

Lipenské jezero je svými rozměry (délka 42 km, šířka v nejširším 
místě 8 km a plocha 4870 ha) největším jezerem v České republi-
ce. Lipno láká příznivce jachtingu, surfi ngu i rybolovu.

Lipensko nabízí na  jaře, v  létě i  na  podzim pro milovníky pěší 
turistiky a krásné přírody síť značených turistických stezek, cyklotras 
a chodníků, které spojují všechny obce a turistické atrakce v regionu.

Camping Olsina, partially wooded, located directly on Lake Lipno 
within walking distance of the village called Cerna v Pošumaví in 
South Bohemia at 15 km from Cesky Krumlov.

The camp site is ideal for families with children, but adults 
can enjoy the peace and the splendid view over the lake and the 
hills beyond. On the campsite you will fi nd 180 beautiful green 
pitches (150 with electrical hookups), many of these sites are 
located on the waterfront, 15 cabins (4 persons) and 6 bungalows 
(6 persons) with toilet, shower, sink and a kitchen.

The camp store is open daily for buying fresh bread, food, 
newspapers and camping equipment. The camp site has two buil-
dings with modern sanitary (it is also adapted for the disabled), 
washers and dryers are available. There is also a  chemical wc 
emptying. At the campsite you will also fi nd a  restaurant, play-
ground, boat and bicycle rental. On the whole campsite is free 
WIFI and at the reception is for guests the Internet connection 
(incl. PC).

Der Campingplatz liegt 800 m von dem Ort Černá v Pošumaví in 
der Richtung nach Český Krumlov (eingetragen in der Unesco-Liste), 
an der Küste des Sees Lipno entlang gelegen am Rande des Lipnose-
es inmitten einer ruhigen Baumlandschaft.

Im Areal fi nden Sie Restaurant, Minimarkt und neue Sanitäreinrich-
tungen. Zur Verfügung gibt es auch die Waschmaschine, die Trockenan-
lage, Bootverleih, Pedalbootverleih, Fahradverleih, großer Sportplatz, 
frei WIFI-Zone und an der Rezeption PC inklusive Internet. Die Stell-
plätze sind Terrassenartig anordnen und sind mit dem Stromanschlu-
ss. Blockhäuser sind ca. 50 m von Wasserufer entfernt und sind für bis 
zu 6 PERSONEN, eigene Dusche und WC im Haus vorhanden oder für 
bis zu 4 PERSONEN mit ausserhalb gelegenen Dusche und WC.

Lipno länd durch seine schöne Landschaft zu jeder Jahreszeit zu 
ausgedehnten Wanderungen oder Spaziergängen ein. Die ausgeschil-
derten Wege führen auf verschiedenen Routen zu touristischen Attrak-
tionen und Denkmälern. 

Der Lipnosee ist der grösste See im Tschechien und erstreckt sich 
42 km in der Länge, sowie 8 km in der Breite, ingesamt vereint er 4870 
Hektar. Den Lipno besuchen alle, welche gerne segeln, fi schen oder sur-
fen gehen. Durch ein unberührtes Naturschutzgebiet (Nationalpark ŠU-
MAVA) führt eine weit verzweigte Fahrradroute.

Der Campingplatz
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