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Městská turistická ubytovna se nachází ve městě Brumov-Bylnice,
které leží na moravsko-slovenském pomezí při vstupu do Vlárského
průsmyku, v severovýchodní části Bílých Karpat v půvabné valašské
kkrkr jajajiininěěě. HH Hiisisttoto iririee ěměmě tststaa jjeje s s jpjpj tatataa sese z z lalal žožoženeníímím a a dd dějějějiininamamiii hhrhr dadaduu BBrBru-u-
mov, který byl zbudován na počátku 13. století jako královský hrad
střežící a spravující část východní Moravy.

KrKrásásnéné p proroststřeředídí b bělělokokararpapatstskékéhoho m masasivivuu vv okokololíí měměststaa jeje p prorotktkánánoo 
sítí turistických chodníků a cyklotras lákajících ke zdravému pohybu ve
zdravém prostředí. V zimním období je po hřbetech okolních kopců
strojově udržováno několik běžeckých stop a nedaleko jsou i sjezdová
lylyžažařsřskáká s střtřededisiskaka s s v vlelekyky n naa KaKaňůňůruru a a n naa JeJeleleňoňovsvskéké.

Městská turistická ubytovna nabízí dvou až desetilůžkové pokoje
s  teplou a  studenou vodou. K  dispozici je i  společenská místnost
ss tetelelevivizízí a a s satatelelititnínímm přpřijijímímačačemem. VV blblízízkékémm okokololíí ububytytovovnyny j jee momož-ž-
né využít ke  sportovním aktivitám venkovní koupaliště s  kurtem
na plážový volejbal, krytý plavecký bazén, sportovní halu, tenisové
kurty, zimní stadion, venkovní víceúčelové hřiště, fotbalový stadion
s umělou trávou.

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, an outdoor 

playground and a football stadium with artifi cial grass.

společenská mistnost

čtčtyřyřlůlůžkžkovovýý popokokojj

sprchy golfové hřiště (vzd. 1200 m)

koupaliště  (vzd. 100 m)
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 Městská turistická ubytovna

 třílůžkovýý ppokojj

 Sportoviště

víceúčelové hřiště 
(vzd. 250 m)



tenisové kurty
(vzd. 350 m)



hokejová hala   
(vzd. 150 m)



fofotbtbalalovovýý ststadadioionn 
(vzd. 50 m)





plplavavececkýký b bazazénén (vzd. 150 m)

hřiště na plážový 
volejbal 
(vzd. 100 m)




