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TLAČOVÁ SPRÁVA  

LETNÁ SEZÓNA JE UŽ V PLNOM PRÚDE AJ V TIC BREZNO 

6.8.2020 Brezno. Letná sezóna je už v plnom prúde aj v turistickom informačnom 
centre Brezno, ktoré toto leto prinieslo niekoľko noviniek. Nový sortiment 
výrobkov a produktov, nové otváracie hodiny, či komentované prechádzky 
mestom.  

Turistické informačné centrum od 1. júna prešlo pod správu Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE. Prvou zmenou, ktorá nastala od prvého dňa 
bola zmena otváracích hodín. Zamestnanci TIC Brezno sú pre návštevníkov k dispozícii 
pondelok až piatok v čase od 8:00 do 17:00 hod. a počas letnej sezóny t.j. od polovice júna 
do polovice septembra, aj každú sobotu od 10:00 do 16:00 hod.  

Do vynovených priestorov TIC pribudla chladnička regionálnych mliečnych výrobkov 
z Breznianskej mliekarne či destiláty z breznianskej výroby SABER Distillery. Všetky 
ponúkané produkty sú od regionálnych výrobcov a držiteľov regionálnej značky – 
regionálny produkt HOREHRONIE.  

Top novinkou tohto leta sú komentované prechádzky mestom „Spoznaj Brezno počas 
leta“. V rámci prehliadok sa návštevníci ale aj domáci obyvatelia môžu prejsť najkrajšími 
miestami námestia či blízkeho okolia, dozvedieť sa zaujímavosti o osobnostiach, ktoré sú 
s mestom spájané a navštíviť historické dominanty. Prehliadku zakončuje zastávka pri 
soche Bomburu na námestí a výstup na mestskú vežu s výhľadmi na celé mesto.  

„TIC Brezno stále napreduje a vymýšľa novinky. V najbližších dňoch to bude aj spustenie 
nového e-shopu s produktami z regiónu Horehronie, na ktorom si záujemcovia budú 
môcť zakúpiť regionálny darček či suvenír priamo z pohodlia domova“ dodala Ing. Petra 
Ridzoňová Hlásniková  
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O všetkých novinkách, akciách či podujatiach TIC informuje verejnosť prostredníctvom 
webových stránkach: www.horehronie.sk a www.brezno.sk a na sociálnych sieťach 
Facebook: TIC Brezno / Visit Brezno a Instagram: tic_brezno  

 

Kontaktná osoba:  

Ing. Estera Potkány  

Marketingová manažérka OOCR REGIÓN HOREHRONIE  

potkany@horehronie.sk  

 


