
18.6.2019 HOREHRONIE. Letná sezóna už klope na dvere a s ňou aj novinky a parádne podujatia, 
ktoré pre dovolenkárov obľúbená horská destinácia Horehronie ponúka. 

E-bike show room a Cyklobus
PPre všetkých milovníkov cyklistiky je otvorený nový show room e-bikov priamo na námestí v Brezne. 
Okrem elektrických bicyklov si môžete prenajať aj sprievodcu, či rezervovať miesto v pravidelnom 
Cyklobuse. V atraktívnych priestoroch nájdete i rôzne doplnky na bicykel, či informácie o cyklistike, 
odporúčané cyklotrasy a  tipy na výlety Horehroním. Región ponúka viac ako 860 km cyklotrás. 
Rezervovať e-bike z piatich požičovní v regióne si môžete priamo na web stránke 
www.cyklo.horehronie.sk

Astrovlakom za hviezdami 
Aj Aj toto leto vyrazí priamo do Lesníckeho skanzenu Vydrovskej doliny jedinečný astrovlak. Spojenie 
nočnej jazdy legendárnou Čiernohronskou železničkou a pozorovanie hviezd s profesionálnymi 
ďalekohľadmi s astronomickou prípravou. Nezabudnuteľný zážitok pod hviezdami môžete toto leto 
zažiť v troch termínoch: 4 júla, 11. júla a 8. augusta. Pre ubytovaných hostí je výlet astrovlakom 
s dopravou Tourbusom priamo z ubytovacieho zariadenia podľa platného grafikonu. 

Rozhýbme svoje boky a telo 
PPočas horúcich letných dní si môžete zamakať aj na obľúbených skupinových cvičeniach- počas 
Horehronie FIT Day na Táľoch. Jumping, piloxing, pilates, jóga a množstvo ďalších tréningov pre 
malých i veľkých budú čakať počas dvoch sobôt 20. júla a 17. augusta pri vodnej nádrži 
v rekreačnej oblasti Tále pri Hoteli Partizán. 
Rozhýbať svoje telo si budete môcť a zatrénovať si i priamo na námestí v Brezne 27. júla počas 
prvého horehronského Pivného festivalu, kedy svoje umenie ukážu aj silný muži na workoutovom 
ihrisku a spoločne rozprúdime tu najlepšiu zábavu na Street Party v Brezne.

Leto v znamení legendárnLeto v znamení legendárnych vlakov
Počas celého leta si okrem jazdy legendárnou Čiernohronskou železničkou, ktorá jazdí na troch 
rrôznych trasách, môžete užiť aj jazdu historickým vlakom Horehronským expresom. ,,Cez letné 
prázdniny každý piatok a sobotu vyrazí expres do sedla Zbojská, kde turisti spoznajú tradičnú kuchyňu 
priamo na salaši a zažijú zbojnícke dobrodružstvá. Druhá trasa expresu prechádza celým Horehroním 
na Dedinky, Mlynky s najkrajšími výhľadmi na unikátne horehronské viadukty až do Slovenského raja, 
kde sa môžete schladiť napríklad v Dobšinskej ľadovej jaskyni.“ uviedla Ing. Petra Ridzoňová 
Hlásniková, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE. 
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