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Turisticko-informačné centrum Horehronie v obci Bystrá pozýva na návštevu 

všetkých, ktorí milujú spojenie lahodnej kávy s podnetnou poéziou a prózou. 

V obkolesení nízkotatranskej prírody bude čas strávený v infocentre tým pravým 

relaxom.  

Nový útulný knižný kútik, ktorý vzdáva poctu spisovateľom a spisovateľkám, ktorí 
pôsobili a tvorili v Regióne Horehronie, ponúka najmä autorské knižné diela, ktoré 
uzreli svetlo sveta v minulom storočí. Takto si nielen ich prvé tlačené publikácie ale 
i atmosféru infocentra s farebnou jesennou záhradou môžu vychutnať všetci, ktorí 
hľadajú pravú jesennú pohodu na Horehroní.  

Príďte spoznať diela z pera Milana Kováčika, Františka Švantnera, Sama Chalupku, 
Petra Kováčika, Ladislava Ťažkého alebo Jána Pohronského pri príjemnom teple 
prenikajúceho z praskajúceho ohňa v krbe. Veď čo je lepšie než spojenie príjemného 
s užitočným. 

,,Okrem spomínanej lahodnej kávy z rodinnej pražiarne, máme v stálej ponuke poctivé 

remeselné pivo z lokálneho pivovaru Ďumbier, rôzne variácie čajov z nízkotatranských 

bylín, ktoré vás zahrejú na duši i na srdci a ten z vás, kto sa nezaobíde bez sladkej 

maškrty, môže okúsiť z ponuky našich zákuskov, štrúdlí či croissantov“ uviedla 
riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková. 

Espresso, lungo alebo cappucino, ktoré je u nás zážitkom, si môžete aktuálne zobrať 
aj so sebou. Ponúkaná kávička má aj svoj rodný list, potvrdzujúci originalitu 
praženia len pre nás. Rovnako zaručuje kvalitné zrná, druh kávy a krajinu pôvodu. 
Známy je nám i jej chuťový profil, označenie praženia a pražiara.  

,,Okrem lahodnej kávy a sladkých dobrôt máme stálu ponuku lokálnych produktov, 

ktorých pôvod odráža remeslá zručných výrobcov a výrobkýň z regiónu. Z nich sú 

zároveň aj mnohí držiteľmi regionálnej značky - Regionálny produkt Horehronie, 

v rukách ktorých vznikajú tradičné skvosty z materiálov ako kov, keramika, drevo, koža, 
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textil, vlna, vosk, ale aj produkty potravinárskeho a poľnohospodárskeho charakteru, 

ktoré sú tou správnou voľbou pre zakúpenie suveníru alebo darčeka pre seba či svojich 

blízkych.“ dodala Mgr. Kristína Šajgalíkova, destinačná manažérka OOCR REGION 
HOREHRONIE. 
 

Všetkých srdečne pozývame do TIC Horehronie v Bystrej, v ktorom Vás privítame 
počas týždňa od 9:00 hod. do 17:00 hod. a počas víkendu od 9:00 hod. do 15:00 
hod. 

 
Kontaktná osoba:  

 

Mgr. Žofia Koštialová 
Marketingová koordinátorka 
kostialova@horehronie.sk 
+421 948874651 
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