INOVATÍVNE NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM

BRÁNA DO REGIÓNU BANSKÁ BYSTRICA
„Brána do regiónu“ – Inovatívne návštevnícke centrum, nájdete v priestoroch Autobusovej
stanice (pod OC Terminal Vlak-bus-shopping), v blízkosti nástupíšť medzinárodných
autobusových liniek. Centrum je domácim aj zahraničným návštevníkom počas letnej
turistickej sezóny od júna do septembra k dispozícii denne.
Na veľkej dotykovej obrazovke sa môžete vybrať na virtuálnu prehliadku Banskej Bystrice
a jej okolia. Pozriete si zaujímavé miesta, pamiatky, navštívite múzeá a mnoho ďalšieho, a to
aj v 360° zobrazení. V spolupráci s OOCR Stredné Slovensko môžete využiť tiež 3D okuliare
s virtuálnou prehliadkou atraktívnych miest regiónu.

 virtuálna prehliadka Banskej Bystrice a jej okolia na veľkej (90“) dotykovej
obrazovke,
 zaujímavé miesta, pamiatky, múzeá a mnoho ďalšieho, v 360° zobrazení,
 3D okuliare s virtuálnou prehliadkou atraktívnych miest nášho regiónu.
Súčasťou „Brány do regiónu“ je aj POŽIČOVŇA ELEKTROBICYKLOV, ktoré môžete využiť
v rámci E-Bike regiónu Stredné Slovensko na výlety za zaujímavými cieľmi. V tomto centre
sú k dispozícii pre cyklistov servisné miesta pre drobnú údržbu vášho elektrobicykla
s bezplatne dostupnými nabíjačkami. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou ÚV SR.

 výlety za zaujímavosťami ľahšie na elektrobicykli,
 požičajte si u nás elektrobicykel a užite si jazdu,
 využite BEZPLATNÉ nabíjačky a samoobslužné servisné miesta na drobné
opravy vášho bicykla.
Bližšie informácie o virtuálnej prehliadke a o možnostiach zapožičania elektrobicyklov vám
radi podáme v Turistickom informačnom centre.

OTVORENÉ (1. 6. – 31. 10. 2020):
pondelok – piatok: 8:00 – 17:00 h, sobota – nedeľa: 8:00 – 16:00 h

Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), 974 01 Banská
Bystrica, Tel.: +421 48 4330 626, mob.: +421 917 505 968
E-mail: tic@banskabystrica.sk, www.ticbb.sk, www.visitbanskabystrica.sk

POŽIČOVŇA
ELEKTROBICYKLOV
NAŠE ELEKTROBICYKLE
K dispozícii máme 5 horských bicyklov od nemeckej firmy GHOST. K väčšiemu
komfortu vášho výletu pomôže 250 W motor od firmy BOSH s 500 W batériou.
Pohodlie a ľahkú jazdu umožnia 29“ kolesá s odpruženou vidlicou.
Elektrobicykle dosiahnu najvyššiu možnú rýchlosť za použitia motora 25 km/1 h.
Po dosiahnutí vyššej rýchlosti sa motor automaticky vypne. Dojazd sa pohybuje
od 20 do 200 km (priemerne 50 až 100 km) v závislosti od terénu, hmotnosti
cyklistu a stupňa použitej intenzity motora.
Veľkosti
S – 1 ks
M – 2 ks
L – 1 ks
XL – 1 ks

Výška cyklistu
155 cm – 170 cm
165 cm – 180 cm
175 cm – 190 cm
185 cm – 200 cm

Maximálna nosnosť elektrobicykla:
115 kg (vrátane batožiny)
Minimálna výška cyklistu:
155 cm

PODMIENKY ZAPOŽIČANIA ELEKTROBICYKLA
 Elektrobicykel je možné si požičať denne od pondelka do nedele počas celej letnej
sezóny a to max. na 8 hodín (medzi 8:00 až 17:30 h).
 Elektrobicykel je potrebné rezervovať 24 h pred požadovaným dátumom.
 Pre víkendové výlety je nutné objednávku zaslať najneskôr v piatok do 12:00 h.
 Elektrobicykel je možné rezervovať min. 1 deň vopred:
o telefonicky na čísle: +421 48 4330 626, +421 917 505 968
o e-mailom: tic@banskabystrica.sk
o osobne v Turistickom informačnom centre.
 Elektrobicykel je nutné VRÁTIŤ NAJNESKÔR DO 17:30 h.
 Cena za požičanie elektrobicykla je 40 €/1 deň (max. 8 h), ale ponúkame aj rôzne zľavy.
 Podmienkou požičania bicykla je zloženie vratnej kaucie vo výške 100 € v hotovosti.
 K požičaniu je potrebné predložiť dva doklady totožnosti (občiansky alebo vodičský
preukaz, pas, preukaz študenta alebo iný preukaz totožnosti s fotografiou).
 Bicykel si môže zapožičať len dospelá osoba, alebo staršia ako 15 rokov v sprievode
dospelej osoby.

