
Ubytování 
v Koutech nad Desnou

Chata Pelikán
Objekt pro 22 osob je situován na kraji lesa na samotě. 
Je přímo na běžkařské trase a další zastávkou je Pet-
rovka a Turistická chata Švýcárna. Chata je zasazena do 
klidného prostředí, daleko od frekventované cesty a je 
vhodným ubytováním pro rodiny s dětmi, ale i ty, kteří 

si chtějí užít klidu hor. Okolí chaty je zatravněná plocha 
cca 400 m2 přecházející v les. Přímo u chaty se nachází 
terasa a ohniště. Parkování v přímo u objektu. Objekt 
je nekuřácký. PObyt s domácími mazlíčky není možný.

na samotě, na kraji lesa
vybavená herna pro děti

Výhody ubytování na Chatě Pelikán:

Ski areály v okolí:
Skiareál Kouty 1000m
Skiareál Šindelná 1000m
Červenohorské sedlo 6km
Skiareál Kareš 1500m
Skiareál Přemylov 10km

ohniště, letní posezení
parkování u objektu v létě i v zimě

Další atrakce v okolí:
příjemné prostřední pro letní i zimní turistiku
Areál Kouty - lanovka, pohádkový les, bikepark, Rysí 
stezka, rozhledna, DLouhé Stráně, exkurze
víceúčelové hřiště v Loučné nad Desnou, minigolf, 
paintball, skatepark, zámek, rybolov 
Terme park Losiny, lázně, zámek, papírna





Ubytování v Koutech nad Desnou

Vybavení společných prostor:
Společenská místnost- sedačka, televize, krb, jídelní kout, 
celkem 30 míst
Letní terasa - možnost letního posezení,  pivní sety, ohniště
Herna - výměra cca 85 metrů, kulečník, Air hockey, šipky, 
pinec, hrací věž a hrací koutek pro nejmenší, žebříny, hrací 
stolek šachy a člověče nezlob se
Kuchyně - 2 x sporák  a trouba ( elektrické), mikrovlnná trou-
ba, varná konvice
Sklad potravin - 2 x lednice monoklimatická, jedna kombino-
vaná, mrazák 3 šuplíky, regály na uschování potravin

Popis společných prostor

V objektu je velká prostorná společná kuchyň, sklad potravin, společenská místnost s jídelním koutem a sedačkou (cca 100 m). Dále 
v patře samostatně pronajímatelná herna o výměře cca 85 metrů čtverečných. Ze společenské místnosti je východ na terasu, kde 
je ohniště a posezení.
Obytná část chaty je rozdělena do tří částí. Jsou zde tři samostatné apartmány se dvěma ložnicemi a příslušenstvím. Vždy koupelna 
s toaletou a samostatné WC. U vchodu je velká botárna, kde je možno sušit obuv.

Chata Pelikán

Popis apartmánů

Vybavení apartmánu
Pokoj 1 - 2 lůžka, vysouací postel, skříň, noční stolek
Pokoj 2- 2 lůžka, patrová postel, skříň, noční stolek
Předsíň - věšák
Koupelna -toaleta, umyvadlo, sprchový kout, kout na sušení 
WC - toaleta, umyvadlo

všechny apartmány mají dvě ložnice, rozdělení lůžek je zcela 
patrné z půdrysu. Vysouvací šuplíky jsou pouze k užití pro děti.



Ubytování v Koutech nad Desnou

Chata Pelikán

Domácí zvíře Sauna Poplatky 
obci

Povlečení Vratná 
kauce

Jarní prázdniny
30.1. – 18.3. 

Leden
2.1. – 29.1.

Březen
19.3. – 28.3.

nepovolena ne 21 Kč/os/den 80 Kč/os 5.000 + 10% - 10% - 10%

Příplatky a slevy

Ceník cena je uvedena za týdenní pobyt- ceny jsou uvedeny pro členy klubu Kouty. V 
případě, že se nestanete členem, platí pro Vás standartní ceník na www.kouty.eu

22 osob

Zima (2.1. – 31.3.)  37.400,- 

Léto ( 1.6. - 31.9.)  37.400,- 

Jaro,  podzim  27.400,-

Silvestrovský pobyt 70.000,-

Herna pro děti
Hernu lze pronajmout zvlášť dle ceníku. Je možno ji užít na různě společenské aktivity. Herna je dostupná z jídelný točitým schodiš-
těm a je uzamykatelná v horní části schodiště.. Výměra místnosti je cca 85 metrů čtverečných a zde je její půdorys. 

Pronájem herny pro děti 2.000,-



Kontakt:
Ubytování v Koutech nad Desnou
Kouty nad Desnou 3, 788 11
www.kouty.eu

rezervace: +420 777 784 300
e-mail:  info@kouty.eu


