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Turistická ubytovna Soutok se nachází ve městě
ě ě Brumov-Bylnice,
l
na česko-slovenské hranici při vstupu do Vlárského průsmyku, v Bílých
Karpatech, kde se stékají řeky Bylnička a Vlára.

 společenská mistnost

 hřiště na plážový
volejbal

Nádherná bělokarpatská příroda s unikátními přírodními rezervacemi
je ideálním místem pro sporty i relaxaci. V okolí je celá řada zajímavých
historických objektů (například hrad Brumov). Návštěvníkům se nabízí síť
turistických chodníků a cyklotras. V zimním období je v krajině strojově
udržováno několik běžeckých stop a nedaleko jsou i sjezdová lyžařská
střediska s vleky na Kaňůru, na Jeleňovské a v Újezdě.
Turistická ubytovna s kapacitou 41 lůžek nabízí kromě 3-4-5ti lůžkových
pokojů i 13 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje jsou vybaveny
vlastním sociálním zázemím s teplou a studenou vodou. K dispozici je
i společenská místnost s televizí a satelitním přijímačem a konferenční
místnost s dataprojektorem. Ubytovna je vhodná zejména pro sportovní
mládežnické oddíly na soustředění, pro školy a zájmové organizace
ke sportovním a turistickým aktivitám.

 dvoulůžkový pokoj
 plavecký bazén se saunou



 třílůžkový pokoj

 víceúčelové hřiště

Město Brumov-Bylnice je „město sportu“. Ve městě je možné využít
venkovní koupaliště s kurtem na plážový volejbal, krytý plavecký bazén
se saunou, moderní sportovní halu, tenisové kurty, zimníí stadion,
venkovní víceúčelové hřiště i soukromé golfové hřiště.
The tourist hostel „Soutok“ is located in Brumov-Bylnice
e on the
Czech-Slovak border at the entrance into the Vlárský průsmyk at the
confluence of Bylnička and Vlára creeks in Bílé Karpaty.
Splendid nature of the Bílé Karpaty mountains with its unique nature
reserves is ideal for sports and relaxation. There are a number of
interesting historic buildings (for example Brumov castle).
Visitors are offered with a network of footpaths and cycle routes. In
winter tourists can find here both maintained cross-country trails and
several smaller ski resorts (Kaňůr, Jeleňovská, Újezd). The hostel has
a capacity of 41 beds in 13 double rooms and also in triple, four-bed
and five-bed rooms. All rooms are equipped with its own bathroom
with hot and cold water. There is also a lounge area with TV and satellite
receiver and a conference room with a projector. The hostel is very
suitable for sport youth camps, schools and other groups for sport and
tourist activities.
Brumov - Bylnice can be called „the town of sports“. You can enjoy
here an outdoor swimming pool with a beach-volleyball court, indoor
swimming pool with sauna, modern sports hall, tennis courts, ice rink,
outdoor multipurpose playground and a private golf course.
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