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MěMěst kskáá tu iristiickáká ubbytovna se nacháhá ízí ve ěměstěě BBrumov B-B lyl inice,
které leží na moravsko-slovenském pomezí při vstupu do Vlárské-
ho průsmyku, v severovýchodní části Bílých Karpat v půvabné
vavavalalalašsšsšskékéké kk krararajijijiněněně.. HiHiHistststorororieieie mm měsěsěstatata jj jeee spspspjajajatatata ss seee zazazalololožežeženínínímmm aaa dědědějijijinananamimimi 
hradu Brumov, který byl zbudován na počátku 13. století jako krá-
lovský hrad střežící a spravující část východní Moravy.

Krásné pprostředí bělokarpap tského masivu v okolí města jej  pprotká-
no sítí turistických chodníků a cyklotras lákajících ke zdravému po-
hybu ve zdravém prostředí. V zimním období je po hřbetech okol-
ních kopců strojově udržováno několik běžeckých stop a nedaleko
jsjsouou i i s sjejezdzdovová á lylyžažařsřskáká s střtřededisiskaka s s v vlelekyky n na a KaKaňůňůruru a a n na a JeJeleleňoňovsvskéké..

Městská turistická ubytovna nabízí dvou až desetilůžkové poko-
je s teplou a studenou vodou. K dispozici je i společenská míst-
nost s televizí a satelitním ppřijíj mačem. V blízkém okolí ubybytovny y
je možné využít ke  sportovním aktivitám venkovní koupaliště
s  kurtem na  plážový volejbal, krytý plavecký bazén, sportovní 
halu, tenisové kurty, zimní stadion, venkovní víceúčelové hřiště.

City tourist hostel is located in Brumov-Bylnice, which lies on 
the border of Moravia-Silesia at the entrance to Vlársky Pass, 
in the north-eastern part of White Carpathians in the charming 
landscape of Wallachia. City‘s history is connected with the 
founding and history of the castle Brumov, which was built in 
the early 13th century as a royal castle guarding and managing 
the eastern part of Moravia.

Beautiful environment of the White Carpathian Massif 
surrounding the city is interwoven with a network of footpaths 
and cycle routes attracting a healthy movement in a healthy 
environment. In winter there are several machine-maintained 
cross-country ski tracks on the backs of nearby hills and there 
we can also fi nd downhill ski centres with lifts in Kaňůr and 
Jelenovská.

City tourist hostel off ers double rooms to ten-bed rooms with 
hot and cold water. There is also a dayroom with a TV set and 
a satellite receiver. There is a wide choice of indoor and outdoor 
sports facilities in the hostel vicinity including an outdoor 
swimming pool with a beach volleyball court, an indoor 
swimming pool, a sports hall, tennis courts, a winter stadium 
and an outdoor playground.
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