
INFOTUR - informačná kancelária mesta

Hľadáte niečo, čo by ste mohli dať svojim známym, priateľom alebo obchodným partnerom? 
Cestujete do zahraničia a rozmýšľate nad vhodným darčekom?  Navštívili ste Starú Turú a 
chcete si odniesť niečo na pamiatku?  Chcete, aby to bolo niečo typické pre Starú Turú, pre  
tento región? 
Skúste sa prísť pozrieť do informačnej kancelárie mesta - INFOTUR. Môžete si vybrať zo 
širokej ponuky drevených výrobkov (džbániky, miniatúrky, píšťalky, rapkáče ...),  ktorých výroba 
má v našom regióne dlhú tradíciu. Okrem toho v ponuke máme aj veci na praktické využitie 
v kuchyni (drevené lopáre, škrabky, varešky, pinzety, vidličky, solničky ...). Sortiment sme 
obohatili aj o sklené fľaše s motívom sliviek alebo tanečných párov v myjavskom a brezovskom 
kroji.  Ponúkame turistické a cykloturistické mapy, autoatlasy, odznaky a samolepky SR, 
pohľadnice, známky, telefónne karty GLOBAL 200.

Radi Vám  tiež pomôžeme pri plánovaní  rodinných výletov do okolia, peších a cykloturistických 
trás. Upozorníme Vás na zaujímavé miesta, pamiatky, prípadne  nájdeme dopravné spojenia 
(vlakové aj autobusové) po celom Slovensku i v ČR.  

Na Vašu návštevu sa tešia pracovníčky informačnej kancelárie.  Obrátiť sa na nás však môžete 
aj telefonicky, faxom či mailom. Vždy sa budeme snažiť zistiť všetky potrebné informácie. 
Dúfame, že  naše služby prispejú k tomu, aby si návštevníci z nášho mesta odnášali príjemné 
zážitky a túžbu vrátiť sa znovu. 

INFOTUR
Informačná kancelária mesta Stará Turá

Town Information Office
SNP 254/49 (vedľa OD BILLA, vchod z Lipovej ulice)

916 01 Stará Turá
/ fax 032 / 776 3893

e-mail:  infotur@stonline.sk



Informácie
 podniky, firmy , inštitúcie a nákupné 

strediská v meste Stará Turá, miestna 
samospráva

 ubytovanie a stravovanie
 prírodné zaujímavosti
 historické a kultúrne pamiatky
 významné osobnosti
 kultúrno-spoločenské a športové podujatia
 dopravné spojenia (vlaky, autobusy, 

SR + ČR)

Predaj
 mapy, knihy s turistickou tematikou
 pohľadnice, známky, telefónne karty 
 upomienkové a darčekové predmety(široký 

výber tradičných predmetov z dreva)
Služby
 sprostredkovanie sprievodcovského 

servisu
 faxová a kopírovacia služba
 prepisovanie textov


