Ubytování

v Koutech nad Desnou
Rezidence Kouty
Objekt je situován 300 metrů od Ski areálu Kouty, vedle Apartmánového domu Pasťák. Objekt leží nedaleko
silnice, je dobře dostupný i v zimním období. Nádraží
je vzdáleno cca 200 metrů. Celková kapacita je 16 míst
(14 lůžek, 2 vysouvací lůžka, přistýlka na podestě).

Okolí chalupy je zatravněná plocha cca 1000 m², která
volně přechází v louku.

Výhody ubytování v Rezidenci Kouty:
chata je situovaná nedaleko nádraží a areálu Kout
K dispozici fotbálek, herna pro děti, ohniště, gril,
trampolína, letní posezení, bazén 4 m, pískoviště,

domeček na hraní, dětské prolézačky, lehátka, ping
pong, krytá terasa,
parkování u objektu v létě, cca 200 m od chaty v zimě

Ski areály v okolí:
Skiareál Kouty 300m
Červenohorské sedlo 6km
Skiareál Kareš 500m
Skiareál Přemylov 10km

Další atrakce v okolí:
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
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Vstup do budovy je přes prosklenou terasu, která slouží na uložení obuvi. V přízemí se nachází společenská místnost s posezením
a jídelní koutem. Hostům je k dispozici také vybavená kuchyň se dvěma lednicemi, sporákem a troubou, mikrovlnnou troubou,
varnou konvicí, myčkou. Kuchyně a jídelní část je propojena, na ní navazuje společenská místnost určena především pro děti. Zde je
fotbálek, prostor pro hraní a sedací souprava s televizí. V knihovničce naleznete hračky pro děti, knížky, společenské hry.
V této části domu se nachází rovněž společné sociální zařízení (s rozdělením na muže a ženy), umývárna a toalety.
V patře je odpočinková zóna s televizí a rozkládacím gaučem, jsou zde 4 pokoje pro 4 osoby a koupelna s WC.

Přízemí

Vybavení přízemí:
Kuchyně - 2 x lednice, 1 x sporák a trouba ( elektrické), mikrovlnná trouba, varná konvice
Krytá terasa - uložení bot
Společenská místnost- Posezení, sedačka, televize, velká
jídelna
Herna - fotbálek, sedačka
Umývárna - 2 samostatné kabiny, 2x toaleta
Chodba - schody nahoru

1. patro

Vybavení 1. patra:
Pokoj 1 - 2 lůžka, rozkládací postel 160 x 200, skříň, noční
stolek
Pokoj 2- 2 lůžka, rozkládací postel 160 x 200, skříň, noční
stolek
Pokoj 3 - 2 lůžka, rozkládací postel 160 x 200, skříň, noční
stolek
Pokoj 4 - 2 lůžka, vysouvací šuplík, skříň, noční stolek
Koupelna, toaleta - sprchový kout
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Ceny
Ceník - ceny jsou uvedeny pro členy klubu Kouty. V případě, že se nestanete členem, platí pro Vás standartní ceník na www.kouty.eu
Týden

6 nocí

4 noci

3 noci

2 noci

Silvestr

Zima (26.12. – 31.3.)
Podzim, jaro

26.900,-

-

-

12.600,-

10.450,-

45.000,-

12.250,-

11.550,-

9.800,-

8.250,-

6.150,-

-

Léto

14.990,-

12.990,-

11.900,-

10.060,-

7.460,-

-

+ E , poplatky....k ceně všech pobytů je připočítávána i spotřeba energií a poplatky dle tabulky níže

Příplatky a slevy
Energie

Sauna

Poplatky
obci

Povlečení

Vratná
kauce

Jarní prázdniny
6.2. – 18.3. 2012

2.1. – 5.2.

19.3. – 28.3.

dle spotřeby

ne

21 Kč/os/den

80 Kč/os

dle ceníku

+ 10%

- 10 - 40 %

- 10 - 40 %

Fotografie

Leden

Březen

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

