Informatie over: Lipnomeer (Tsjechië)
Het hoog gelegen Lipnomeer met zijn omringende bossen is niet voor niets één van de meest populaire
vakantiebestemmingen in Tsjechië. Tal van mooie vakantiehuizen, vaak aan het water gelegen, getuigen
hiervan. U zult er dan ook heel wat Tsjechen en Slowaken ontmoeten! Dit uitgestrekte en maar liefst 25 km
lange recreatiestuwmeer in Zuid-Bohemen is namelijk een waar paradijs voor wie houdt van zwemmen, zeilen,
surfen, varen (uitgezonderd met een motorboot) en vissers kunnen jacht maken op karpers, baars en snoek.
De omgeving is fantastisch mooi en er is volop vertier voor jong en oud. Restaurants en winkeltjes wachten op
u in Lipno nad Vltavou, Frymbruk, Cerná v Posumavi. Dicht in de buurt ligt het toeristische plaatsje Vyssí Brod
met zijn bekende klooster en de natuurrariteit Certova Stena. Per kano of bootje kan men vanuit Frymbruk
naar de pittoreske historische steden Cesk´y Krumlov en Ceské Budejovice varen. Onderweg komt u langs weer
een ander aantrekkelijk plaatsje met een kasteel: Rozmberk nad Vltavou. Wilt u nog verder, dan kunt u ook
even de grens over bij Duitsland en Oostenrijk.
Weetjes
Het Lipnomeer is de eerste Moldaucascade in de gelijknamige rivier. Deze cascades werden in de jaren vijftig
gebouwd om elektriciteit op te wekken en om de rivier beheersbaar te maken. Veerboten onderhouden
regelmatige diensten tussen de diverse plaatsjes en daarnaast worden er ook rondvaarten georganiseerd. De
echte vakantieplaatsen rondom het meer zijn goed te bereiken met de bus. De dorpen die wat verder af liggen,
hebben stralend witte huizen en zijn vaak gebouwd in de stijl van de boerenbarok. In een wat grotere boog om
het Lipnomeer ligt een aantal plaatsen waar warme en koude minerale bronnen spontaan uit de grond borrelen
om de zieke en zwakke medemens verlichting te schenken. Deze plaatsen zijn al eeuwen bekend en vele
beroemdheden zoals Goethe, Schiller, Chopin, Beethoven, Wagner en Peter de Grote, hebben zich aan de
heilzame werking ervan het over gegeven. Bij Trebon wordt van de heilzame eigenschappen van turf gebruik
gemaakt.
Tips
Frymburk is een schilderachtig stadje. Twaalf kilometer verder ligt Cerná v Posumaví, vanwaar een originele
stoomtrein uit het jaar 1901 vertrekt; Cesky Krumlov ligt in het dal van de Moldau en is een bezoek meer dan
waard. De stad heeft meer dan 300 historische gebouwen. Niet alleen architectuurliefhebbers maar ook
klassieke muziekliefhebbers kunnen in deze stad hun hart ophalen. Hier wordt elk jaar een internationaal
muziekfestival gehouden en een festival van renaissancemuziek. Een bijzondere gebeurtenis is het jaarlijkse
festival van de Vijfbladige Roos dat 's zomers de stad een paar eeuwen in de geschiedenis terug laat gaan. Het
is een groot opgezet gekostumeerd evenement met honderden deelnemers die de stad veranderen in een groot
toneel; Het kasteel Hluboká nad Vltavou heeft een uitgebreide verzameling wandtapijten, houtsnijwerk,
porselein, schilderijen, meubelen en geweren; Bij Loucovice op de Przmoheuvel hebben archeologen een grote
Keltische nederzetting gevonden; Het Zuidboheems Motorfietsen Museum in Ceské Budejovice heeft historische
motorfietsen en veel mechanisch speelgoed.

