Ski areál Kouty nad Desnou
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

GPS souřadnice: 50.097851N, 17.120678E

Adresa URL: kouty.cz

Ski areál Kouty je nové lyžařské středisko, které se rozprostírá v chráněné krajinné oblasti
Jeseníky. Hlavní devizou areálu Kouty je šestisedačková lanovka, která Vás dopraví za všemi
nevšedními zážitky. Lanovka je dlouhá 2 000 m, spodní stanice je v 588 m n. m. a vede na vrchol sjezdovky
Medvědí do výše 1 095 m n. m. Od horní stanice lanovky můžete využít kyvadlové dopravy busem k horní
nádrži Dlouhé Stráně.
Ski areál Kouty nabízí komfortní, bezpečné lyžování a k tomu nejdelší sjezdovku na Moravě. Nová
modrá sjezdovka má délku 3 050 m s převýšením 520 m. Další dvě dvoukilometrové sjezdovky jsou
členité, s proměnlivým sklonem a převýšením také přes 500 m. Zbývající dvě sjezdovky mají
převýšení 100 m. Díky šířce přes 50 m nabízí sjezdovky dostatek místa pro širokou carvingovou
stopu. Celková délka sjezdovek je 11,5 km.
Děti a začátečníci mají k dispozici pojízdný pás v areálu Lyžařské školy Heliaschool. Pro
běžkaře jsou zajištěny upravené běžecké tratě v nadmořské výšce 1 100 – 1 300 m, s možností
návštěvy horní nádrže Dlouhé Stráně. Ve dvou freeride zónách si na své přijdou freeridový lyžaři i
snowboardisté.
U horní stanice lanovky je příjemné občerstvení s posezením a toaletami. Ubytování pro 180 osob
přímo v areálu nabízejí Apartmány Kouty.
V zázemí areálu se občerstvíte v moderním gastro Restaurantu se třemi provozy (v jedné z nich je
umístěna expozice z Koutecké historie), bowling barem, letní terasou. Infocentrum se sportovní prodejnou,
testcentrem kol a půjčovnou sportovního materiálu.
Areál Kouty nabízí také skvělé možnosti pro běžkaře. Běžecké trasy se nachází v nadmořské
výšce 1 100 – 1 300 m. U horní stanice lanovky je výchozí bod pro běžecké trasy Stadion a
Mravenečník.
Ski areál Kouty zajišťuje dopravu lyžařů od a na vlakového nádraží Kouty, které je od areálu vzdáleno
zhruba 500 m, speciálně upraveným 19-místným SKIBUSem.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka Čas A - 6 sedačka Dlouhé Stráně lanovka 1933m 06:48B - Vlek U
vrtulí vlek 650m 04:20C - Vlek K snowparku vlek 410m 02:45D - Vlek Obrázek vlek 700m 04:35
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka Převýšení10 - Freeride Hřebenová [velmi těžká] 630m 190m2 Medvědí [těžká] 2150m 500m3 - Hřebenovka [těžká] 2450m 500m9 - Freeride Pod
lanem [těžká] 690m 150m8 - Pohodová [lehká] 3050m 520m5 - Uhlířská [lehká]
700m 200m7 - Dětský park u Krmelce [velmi lehká] 200m 20m6 - Snowpark [lehká] 200m 50m8A Obrázková cesta [lehká] 390m 30m4 - K snowparku [lehká] 410m 100m1 - U vrtulí [lehká]
650m 100m

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/101/ski-areal-kouty-nad-desnou/
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