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horách. Ka dé místo je jiné, ale p esto mají ho  ho. Krásnou 

okolní rodu, komfor tní ubytování a nadstandar dní zázemí p ro po á-

Úvod

ww w. amenit y.cz

3

4

2
1

Praha

Liberec

Hradec
Králové

Ostrava

Brno

1 Resort Lipno

2

3

4 Resort Orlické hory

Amenity Resorts nabízí různé druhy ubytování uprostřed přírody na 

těch nejkrásnějších místech České republiky. 

Na Lipně, ve Špindlerově Mlýně, v České Kanadě a brzy i v Orlických 

horách. Každé místo je jiné, ale přesto mají hodně společného. Krásnou 

okolní přírodu, komfortní ubytování a nadstandardní zázemí pro pořá-
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www. amenity.cz



lipno.amenity.cz

Lipno nad Vltavou 999, 382 78  Lipno nad Vltavou 

Amenity Resort Lipno



lipno.amenity.cz/ubytovani

Ubytování 

Komfortní hotelový pokoj nebo vlastní dům s terasou? 

U nás si vybere každý. Nově zrekonstruované domy  

de luxe vynikají svým moderním vybavením a servi-

sem čtyřhvězdičkového hotelu, standardní domy jsou 

oblíbené pro dostatek prostoru a hotelové pokoje pro 

jejich komfort a praktické užití. Záleží jen na vašich 

preferencích.  

HOTEL

48 75 40

+ možnost 
přistýlek

+ možnost 
přistýlek

+ možnost 
přistýlek

DOMY
STANDARD

DOMY 
DE LUXE

163
LŮŽEK 



lipno.amenity.cz/restaurant

Restaurace RESTAURACE

80 80 80
TERASA GRILL & LOUNGE 

Přímo v areálu resortu se nachází restau-

race s rozlehlou terasou a zimní zahradou, 

nabízející prvotřídní výhled na hladinu 

Lipna. Naši kuchaři se starají, abyste si  

u nás vychutnali čerstvá denní menu 

a speciality domácí i mezinárodní ku-

chyně. Hravě se postarají i o catering 

pro větší skupinu, svatební menu nebo 

třeba grilované sele. Milovníky čers-

tvě grilovaného masa si přes den získá  

i nově otevřený Grill & Lounge, který 

se večer mění na místo pro dlouhé de-

baty u skleničky dobrého vína. A že rádi 

protančíte střevíce? Prostor restaurace 

snadno proměníme v taneční parket  

s živou hudbou dle vašeho přání.



lipno.amenity.cz/konference

Konference 
I když parketou našeho resortu je starat se 

o příjemný odpočinek, pracovat se někdy 

musí. Pro naše pilné hosty máme k dispo-

zici dva konferenční sály s denním světlem 

a audiovizuální technikou.

A můžete se spolehnout, že i ta nejnáročnější 

jednání vám zpříjemníme voňavou kávou a čer-

stvě napečenými koláči.

Hlavní sál je možné propojit 

s venkovní terasou.

m2

150 80 35–45

divadelní  
uspořádání

školní  
uspořádání

tabule „U“

m2

15 1518–20

divadelní  
uspořádání

školní  
uspořádání

tabule „U“



lipno.amenity.cz/sport-arena

Sport Těžko byste v okolí Lipna hledali tak vybavenou sportovní halu, jako je ta naše. K dispozici vám jsou 

profesionální tenisové, squashové a badmintonové kurty, kde si můžete zahrát ve dvojici nebo rov-

nou uspořádat turnaj pro celou skupinu. Poměřit síly si můžete i na čtyřech bowlingových drahách, 

golfovém simulátoru, ve stolním tenisu nebo si dát do těla v plně vybaveném fitness. A pokud dáváte 

přednost sportu na čerstvém vzduchu, neměli byste minout beachvolejbalové hřiště a půjčovnu spor-

tovního vybavení. K dispozici vám budou vodní šlapadla, pramice, paddleboardy, kolečkové brusle, 

cyklistická kola i koloběžky, které můžete provětrat přímo na stezce lemující lipenskou přehradu.

stolní tenis

squash

cyklistika

golfový 
simulátor

lezecká stěna

bruslení

bowling

badminton

fitness

beachvolejbal

tenis

loď ky



Ski & Wake Rybar 
Tu pravou letní pohodu zažijete v našem volnočasovém areálu Rybar, který se nachází jen pár minut pěší 

chůze od resortu Amenity Lipno. Wakeboard, vodní lyže, aquarollery, pétanque, kroket, … To je jen výčet 

aktivit, které si můžete na Rybaru užívat. Součástí areálu je i bistro podávající čerstvě rybí speciality a svěží 

letní nápoje. A co je na tom nejlepší, areál si můžete pronajmout i pro soukromé akce a všechny jeho výhody 

si užívat jen sami pro sebe.  



lipno.amenity.cz/wellness

Relax 
Oddat se hlubokému odpočinku může-

te v nově zrekonstruovaném wellness, 

kde vám bude k dispozici bylinná a fin-

ská sauna, tři velké vířivky, parní lázně 

a Kneippův chodník. Dvacetimetrový 

vyhřívaný bazén se slanou vodou se zase 

postará o protažení vašeho těla od hlavy 

až k patě. V nabídce nechybí sportovní  

a relaxační masáže a myslíme i na ty, 

kteří rádi chytají bronz. Sluneční paprs-

ky nejlépe načerpáte na prostorné terase  

s přímým výhledem na Lipno. 

bylinná sauna

sluneční 
terasa

vířivky

Kneippův 
chodník

bazén

parní sauna



lipno.amenity.cz

Grill & Fun 
Lehnout si na trávu a opéct si buřty? Žádný problém. Stále oblíbenější jsou 

ale grilovací balíčky z rukou našich kuchařů. Stačí se zmínit o vašich chu-

tích, půjčit si náš gril a labužnický večer je na světě. A že byste si vše rádi 

připravili sami? Pro skupiny do 16 osob pořádáme cooking class pod ve-

dením našeho šéfkuchaře. Stačí jedno odpoledne a italská kuchyně vám 

začne říkat „šéfe“!



lipno.amenity.cz

Je co 
Zážitků není nikdy dost. A moc dobře  

o tom vědí námořníci, děti, rodiče, 

sportovci, svatebčani, manažeři i celé 

Lipna nabízí mnoho aktivit a je jedno, 

jestli jste jako ryba ve vodě, nebo raději 

běháte v korunách stromů. Stačí se 

podělit o vaše preference a rádi vám 

sestavíme program na míru, na který 

budete dlouho vzpomínat.



lipno.amenity.cz

Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 

nabídku na míru? Kontaktujte nás.

Alžběta Mikešová

mikesova@amenity.cz

(+420) 737 450 871

z důvodu prázdninových rodinných pobytů



lipno.amenity.cz

Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 

nabídku na míru? Kontaktujte nás.

Alžběta Mikešová

mikesova@amenity.cz

(+420) 737 450 871

z důvodu prázdninových rodinných pobytů



lipno.amenity.cz

Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 

nabídku na míru? Kontaktujte nás.

Alžběta Mikešová

mikesova@amenity.cz

(+420) 737 450 871

z důvodu prázdninových rodinných pobytů

Michal Kotyk

kotyk@amenity.cz

(+420) 606 534 671



spindl.amenity.cz

Labská 117, 543 51  Špindlerův Mlýn – Labská

Amenity Resort 



spindl.amenity.cz/ubytovani

Ubytování 
Hory, kopce, lesy. Amenity Resort Špindlerův 

Mlýn se nachází přímo uprostřed přírody. Uby-

tovat se můžete v útulných hotelových pokojích 

nebo v prostorných rodinných apartmánech. 

Servis čtyřhvězdičkového hotelu je samozřej-

mostí v obou případech.

HOTEL

48 29

+ možnost 
přistýlek

+ možnost 
přistýlek

APARTMÁNY

77
LŮŽEK



spindl.amenity.cz/restaurant

Restaurace 
Amenity Restaurant není jen klasickou hotelovou restau-

rací. Moderní design, lokální suroviny a terasa s výhledem 

do krkonošské přírody dělají z restaurace místo, kam se 

rádi vrátíte. Vychutnejte si regionální kuchyni v moder-

ním pojetí i sezónní speciality. Naši kuchaři kladou důraz 

na čerstvost každého jídla, při přípravě rautu pro větší 

skupinu nebo grilování dle vašeho přání.   

RESTAURACE TERASA SALÓNEK

46 24 34



Konference
Nejlepší nápady vznikají s čistou hlavou. Změň-

te prostředí a uspořádejte si obchodní jednání  

u nás. Náš multifunkční sál rádi přizpůsobíme va-

šim potřebám. 

 Lze rozložit na dva salónky o velikostech 70 m2 a 65 m2.
m2

80 66 35

divadelní  
uspořádání

školní  
uspořádání

tabule „U“

spindl.amenity.cz/konference



Okolí Špindlerova Mlýna přímo vybízí k aktivitám 

na čerstvém vzduchu. Kola, lyže a běžky! Hory 

už dávno nejsou jen pro vrcholové sportovce. 

Prozkoumejte vrcholky na elektrokolech, sjeďte 

kopec na koloběžce nebo se vydejte po svých.  

A pokud by se vám zrovna nechtělo daleko, uspořá-

dejte si přímo v našem hotelu bowlingový turnaj. 

loď ky

sáňky

koloběžky

běžky

cyklistika

lyže

turistika

bowling

spindl.amenity.cz

Sport 



spindl.amenity.cz

Zábava
Večer padne tma, v restauraci jsou ještě hosté  

a vy už jste naladění na zábavu? Pronajměte si 

náš soukromý bar s bowlingem a staňte se svojí 

vlastní obsluhou. Natočte si pivo nebo si umí-

chejte koktejl podle našeho barmana. Společen-

ský prostor je vám plně k dispozici s naší obslu-

hou nebo s vlastním servisem.



Relax V našem hotelovém wellness si odpočine tělo  

i mysl. Dopomůže tomu přímý výhled do přírody, 

vyhřívaný bazén s protiproudem a perlivou lavi-

cí, pára, sauna, chladicí bazén i Kneippův chod-

ník. A kdo by toužil po naprostém soukromí, může 

využít privátní wellness se saunou a vířivkou. 

chladicí 
bazén

Kneippův 
chodník

bazén parní sauna

spindl.amenity.cz/wellness



Je co 
Léto, nebo zima, na tom až tak nesejde. Ve Špindlerově Mlýně se 

zabavíte v každém ročním období. Adrenalinové, sportovní nebo 

republiky. Chcete povzbudit týmového ducha, zdravou soutěživost 

nebo jen strávit společný čas? Řekněte nám vaši představu a my vám 

navrhneme program na míru. 

spindl.amenity.cz







Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 

nabídku na míru? Kontaktujte nás.

Alžběta Mikešová

mikesova@amenity.cz

(+420) 737 450 871

spindl.amenity.cz

Michal Kotyk

kotyk@amenity.cz

(+420) 606 534 671



kanada.amenity.cz

Obora 839, 378 33  Nová Bystřice

Amenity Resort 



Ubytování 
Husté lesy, rybníky, nedotčená příroda a naprostý klid. Ubytujte 

se v prostorných plně vybavených rodinných domech s přístupem 

do zahrady, venkovním posezením a vlastním grilem. Vyberte si 

menší dům pro 4 osoby nebo větší dům pro 6. Dostatek pro-

storu a nadstandardní vybavení jsou základem každého z nich. 

70
LŮŽEK

kanada.amenity.cz/ubytovani



Firemní akce 

Změňte prostředí a vyrazte společně s kolegy na 
jedno z nejkrásnějších míst v Čechách. Pracujte z 
pohodlí plně vybaveného domu s vlastní 
zahradou, ve kterém vám zajistíme veškeré 
potřebné vybavení.
Čerstvý vzduch, krásné výhledy a klid vám zajistí 
produktivní chvíle strávené v příjemné atmosféře. 
Na vaše přání uspořádáme i tematický večer, stačí 
si jen vybrat z naší nabídky: Casino, kurz vaření, 
koktejlová show nebo grilování
kanada.amenity.cz



Golfové turnaje a kurzy
Jen 2 kilometry od našeho resortu se nachá-

zí osmnáctijamkové mistrovské hřiště Mnich  

a veřejné devítijamkové hřiště Nová Bystřice, 

a kurzy se zkouškou golfové způsobilosti pro za-

čínající hráče. Tak hezkou hru!

kanada.amenity.cz



Je co 
Česká Kanada je neobjeveným rájem turistů. 

Dlouhé procházky nedotčenou přírodou střídají 

cyklistické vyjížď ka, v zimě zase dlouhé výlety 

na běžkách po dokonale upravených běžeckých 

tratích. Vkročte do hustých lesů, nadechněte se 

čerstvého vzduchu a vychutnejte si přírodu jen 

sami pro sebe.

kanada.amenity.cz







Kontakt
Chcete se nás na něco zeptat nebo sestavit 

nabídku na míru? Kontaktujte nás.

Alžběta Mikešová

mikesova@amenity.cz

(+420) 737 450 871

kanada.amenity.cz

Michal Kotyk

kotyk@amenity.cz

(+420) 606 534 671



PŘIPRAVUJEME

orlickehory.amenity.cz

Amenity 
Resort 
Orlické 
hory
Uprostřed přírody, v srdci Orlických hor, 

otevřeme v zimě 2020-21 čtyřhvězdičkový 

hotelový resort s kapacitou 150 lůžek.



orlickehory.amenity.cz



orlickehory.amenity.cz





POZNÁMKY

www.amenity.cz



BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE NEBO
DÁREK OBCHODNÍM PARTNERŮM

www.amenity.cz

Pobytové 
vouchery  
1 noc pro dvě osoby v resortu dle svého výběru

•   2 000 CZK (odběr 0 – 100 voucherů)
•   1 800 CZK (odběr více než 100 voucherů)

Oblíbené jako motivace nebo dárky k Vánocům!
Vouchery jsou při dodržení zákonem stanovených 
podmínek osvobozeny od daně z příjmu zaměstnanců 
a zároveň nepodléhají zdravotnímu a sociálnímu 
pojištění.



www.amenity.cz



lipno.amenity.cz spindl.amenity.cz kanada.amenity.cz orlickehory.amenity.cz


