
Romantická chata 
max. 11 osob | 5 místností 
 

Poloha 
V kouzelném prostředí přírodního parku České Kanady pod zříceninou hradu Landštejna, na samotě mimo turistické stezky, 
nedaleko rybníka a tenisového kurtu. Překrásné, klidné prostředí, tvořené hlubokými lesy a rybníky, se stezkami vhodnými pro pěší 
výlety či cykloturistiku.  

 
Popis 

Romantická chata s obytnou plochou ca. 73 m2 je bez sousedů (jen jeden soused za stromy, ca. 30 m).  
Poskytuje ubytování pro až 11 osob v 5 ložnicích. 
Ložnice a pokoje: 1 dvoulůžková ložnice ca. 6 m2, 1 třílůžková ložnice ca. 11 m2, ložní plocha ve vystavěné špičce chaty pro 2 
dospělé nebo 3 - 4 děti ca. 8 m2, kuchyňka ca. 4 m2, sprcha WC s pračkou a sušičkou ca. 3 m2, obývák s jídelnou ca. 20 m2. 
V obýváku je rozkládací sedačka na postel pro 2 osoby, 2 křesla, stolek, jídelní stůl a židle, krb, TV s nahráváním. 
Velká terasa se zahradním nábytkem, ping pong a ohniště s grilem. 
Na přání je ve vedlejší budově 3x5 m hned vedle chaty další ložnice 8.5 m2 pro 2 osoby, sprcha, WC a sauna pro 6 osob. Zde je i 
druhá lednička a mrazák. 
 

Sociální zařízení 
1 koupelna se záchodem a sprchovacím koutem, pračka a sušička. Další WC a sauna pro 6 osob ve vedlejší budově. 
 

Vybavení 
Elektrický sporák s grilem, sklokeramická varná deska, myčka, lednička, mrazák, mikrovlny, varná konvice, překapávač na kávu. 
Pračka, sušička, velký el. bojler, vlastní studna s pitnou vodou, TV pozemní a satelit, internetová TV s nahráváním, internet, krb, 
ohniště, venkovní gril a elektrický stolní gril. 

 
Vytápění 
Krb, elektrické přenosné olejové radiátory, el. podlažní topení a infrazářič v koupelně. 
Sauna má elektrická kamna.  

 
Stravování 
Dobře vybavená kuchyně dává možnost levného a pohodlného stravování. V okolí je hodně restaurací s dobrou a výhodnou 
nabídkou.  
 

Parkování Dost místa na parkování přímo u objektu 

Výlety, atrakce, zábava 
Landštejn, třetí největší přístupná zřícenina hradu, stojí za podrobnou prohlídku a je zdrojem dobrodružství pro děti i dospělé. V 
okolí jsou nádherné lesy se spoustou hub, cestiček a cyklotras. Koupání a vodní sporty jsou možné na velkém množství rybníků v 
okolí. Cyklistika, tenis, golf, koně, honitba nebo pozorování zvířat po domluvě s pronájemcem revíru, lanové parky, střelnice, 
opevnění hranic s mnoha přístupnými bunkry, hraniční nedotčené pásmo, dnes národní park, lákají k návštěvě. V zimě běžky hned 
v okolí a sjezd s vlekem ve vzdálenosti 12 km. Odkazy k mnoha dalším výletům a atrakcím jsou na našem webu. 

 



 

Vedlejší budova se saunou a malou ložnicí 

 

 

Obývák s krbem. Sedačka je rozkládací na lůžko pro 2 osoby. Viskoelastické zdravotní vložky pro pohodlné spaní. 



Jídelní kout, pokračuje za rohem. Lavice kolem stolu a židle. 

                 

Kuchyňka                                                                                         Mlynářské schody do 1. patra 



 

 

Ložnice se 3 lůžky 

 

 

Ložnice se 2 lůžky 



 

Špička pro 2 osoby nebo 3-4 děti 

 

Ložnice ve vedlejší budově pro 2 osoby. Lůžko se dá zmenšit pro jednu osobu na více volného prostoru. 

Sprcha a WC s průchodem do sauny pro 2 osoby na ležení, 4-6 na sezení. 

V místnosti je navíc mrazák a další lednička. 



  

Sprcha a WC ve vedlejší budově                                               sauna ve vedlejší budově pro 4-6 osob 

 


