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Już w 1932 roku autor pierwszego słowackiego przewodnika po Tatrach – 
nauczyciel i zagorzały propagator turystyki Miloš Janoška napisał o Liptowskim 
Mikulaszu: 

„Na środku Liptowa leży Liptowski Św. Mikulasz. Znajduje się 
w malowniczej szerokiej dolinie, nad którą rozciągają się niższe 
pasma górskie, a za nimi górują szczyty Tatr Niskich od południa 
i pasmo Liptovské hole (Tatry Zachodnie) od północy.“

W niewielu miejscach przyroda była tak szczodra, ale Liptów 
wyposażyła bogato: wysokie szczyty, głębokie doliny, wspaniała 
roślinność, różnorodna fauna, jaskinie, bystre potoki i rzeki oraz 
źródła mineralne. Właśnie dzięki temu Liptów stał się w Słowacji 
jednym z najbardziej pożądanych miejsc wypoczynku. Turyści 
tu mogą nabrać energii z mocnych gór na setkach kilometrów 
oznakowanych szlaków turystycznych, poczuć pozytywne 
działanie wód termalnych w czterech aquaparkach, nasycić się 

jazdą na nartach na ponad siedemdziesięciu kilometrach tras 
zjazdowych lub poszerzyć swoją wiedzę w  muzeach,  

 galeriach i zabytkach architektury
ludowej. Liptów jest tak różno-

rodny, że każdy tu może znaleźć 
coś dla siebie.

Miasto między górami

Stoki narciarskie
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MUZEA, GALERIE, ZABYTKI

Kościół Rzymsko-Katolicki św. Mikołaja • Námestie osloboditeľov 20 • +421/44/552 21 42  
www.faralm.sk • najstarszy zabytek w mieście, pierwsza wzmianka pochodzi z 1299 r.    E5

Kościół Ewangelicki  
 Tranovského ulica 6 • +421/44/552 21 46 • www.ecavlm.sk    E6

Synagoga • Hollého ulica • +421/44/552 25 54 • www.mjk.sk 
ostatnia pamiątka dziedzictwa żydowskiego w Liptowskim Mikulaszu    E5

Dom Żupy (Župný dom)
Námestie osloboditeľov 1 E5

Námestie osloboditeľov E5

Dom fotografii • Tranovského ulica 3 • +421 905 288 717 • www.domfoto.sk 
w swoich salach wystawowych prezentuje twórczość krajowych i zagranicznych fotografów   E6

Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii • Školská ulica  4, Ulica 1.mája 38 
rekonstrukcja ekspozycji do grudnia 2014  E6

Dom rodzinny  Rázusów • Vrbická ulica 312 • +421/44/552 27 49 • www.mjk.sk 
miejsce urodzenia słynnych słowackich pisarzy - Martina Rázusa i Márii Rázusovej - Martákovej  F6

Miasto Liptowski Mikulasz 
jest dumne ze swojej historii i 
wielu osobistości, które rozwi-
jały i rozwijają jego bogactwo 
duchowe. Skuś się na spacery 
po zabytkowym centrum – 
odetchnij jego spokojną atmos-
ferą, naciesz się architekturą i 
widokami na okoliczne maje-
statyczne wzgórza. Kościół św. 
Mikołaja jest jak źródło, wokół 
którego wyrastało miasteczko 
Liptowski Mikulasz. Serce mia-
sta - Námestie osloboditeľov – 
otaczają rzędy starych domów 
mieszczańskich, tu znajduje się 
dwór (Pongrácovská kúria), któ-
ry przez wieki należał do szla-
checkiego rodu Pongraczów. 
Zaraz obok jest dwór Illeszha-
zych (Illešházyovská kúria) oraz 
okazała siedziba żupy (Župný 
dom).

Ponad      700 lat historii Niedaleko od głównego placu możemy podziwiać 
kolejne zabytki architektury: kościół ewangelicki ze 
starą plebanią, synagogę, a także budynek Gimnazjum 
im. M. M. Hodžy. W mieście odbywa się wiele 
wernisaży, wystaw, koncertów, sztuk teatralnych, 
spotkań autorskich oraz wiele innych imprez i 
wydarzeń kulturalnych. Kilka razy w roku kultura 
wychodzi też na ulice. Bogaty program kulturalny 
imprez takich jak: Mikulášske leto, Stoličné dní lub 
Mikulášsky jarmok potrafią docenić mieszkańcy oraz 
goście Liptowskiego Mikulasza. Z miastem łączy się 
mnóstwo wyjątkowych osobistości. Sam możesz 
się o tym przekonać – spróbuj policzyć nazwiska 
uwiecznione na Fontannie Metamorfozy (fontána 
Metamorfózy) w historycznym centrum. Jest ich 
dokładnie siedemdziesiąt. A to jeszcze nie wszystkie 
nazwiska tych, którzy urodzili się w Mikulaszu.

www.mikulas.travel
Aktualne informacje na temat wydarzeń na

CENTRUM MIASTA
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MUZEA, GALERIE, ZABYTKI

Liptowska galeria Petra Michala Bohúňa • Tranovského ulica 3 • +421/44/552 27 58 • www.galerialm.sk
3-cia najstarsza galeria na Słowacji przedstawia stare, nowoczesne, jak i współczesne dzieła sztuki E6

Muzeum Janka Kráľa • Námestie osloboditeľov 30 • +421/44/552 25 54 • www.mjk.sk
stała ekspozycja prezentuje historię miasta od pierwszej pisemnej wzmianki po 1945 r. E5

Centrum Kolomana Sokola • Námestie osloboditeľov 28 • +421/44/562  00 35 • www.galerialm.sk 
galeria słynnego słowackiego grafika i malarza, urodzonego w Mikulaszu Kolomana Sokola    E5

Rumanský Art Centre • E.Š.Martinčekovej 4506/4 • +421 903 510 072  
www.rumanskyartcentre.sk • prywatna galeria sztuki E5

Mikulaszowska katownia (Mučiareň) • Námestie osloboditeľov 30 • +421/44/552 25 54 • www.mjk.sk
ekspozycja przedstawia “okrutne” przesłuchanie legendarnego zbójnika Juraja Janosika w marcu 1713 r. E5

Kościół św. Piotra z Alkantary z Muzeum L. Mattyasovszkého 
Kláštorná 123 • +421 949 217 797 • www.farnostokolicne.sk • www.sakralnacesta.sk 
gotycki kościół z oryginalnym ołtarzem gotyckim, z rzeźbami Mistrza Pawła z Lewoczy

G11

Tatrín i Żądania narodu słowackiego • Tranovského ulica 8 • +421/44/552 25 46 • www.mjk.sk 
ekspozycja w budynku starej plebanii ewangelickiej przypomina spotkania przywódców ruchu L. Štúra E6

Liptowskie Muzeum – Czarny orzeł • Ulica 1.mája 28/196 • +421/44/551 47 85 • www.liptovskemuzeum.sk
historia łowiectwa i rybołówstwa w Liptowie   E6

Po sztukę i wiedzę
Proszę bardzo – wejdź do któregoś z muzeów lub zanurz się 
na chwilę w ciszy i pozwól swoim oczom zatrzymać się na 
doskonałych dziełach sztuki w galeriach.... Serdecznie za-
praszamy. W historycznym centrum miasta znajduje się wiele 
muzeów i galerii. Galeria Centrum Kolomana Sokola jest uho-
norowaniem życia i działalności wspaniałego grafika i malarza 
Kolomana Sokola, który urodził się w Mikulaszu. W Muzeum 
Janka Kráľa przedstawiona jest udokumentowana historia 
miasta oraz znajduje się wystawa Katownia w Mikulaszu (Mi-
kulášska mučiareň). Wystawa ta przybliża legendarne już losy 
zbójnika Jerzego Janosika, który w 1713 roku został stracony 
właśnie w Mikulaszu. W 2013 odbędzie się szereg imprez po-
święconych 300. rocznicy sądu nad Janosikiem. Nie możesz 
ominąć Galerii Liptowskiej P. M. Bohúňa, która jest trzecią naj-
starszą galerią w Słowacji ze zbiorem ponad 5000 dzieł sztuki. 
W jej pobliżu znajduje się też wystawa poświęcona stowarzy-
szeniu Tatrín i programowi narodowo-rewolucyjnemu Potrze-
by Narodu Słowackiego oraz odział Muzeum Liptowskiego. 
Prywatna galeria Rumanský Art Centre nazwana została od na-
zwiska braci - artystów Ivana i Igora Rumanskich. Znajduje się 
w szerszym centrum miasta. Zaś w dzielnicy Okoličné  jest Mu-
zeum L. Mattyasovszkiego w największym gotyckim kościele 
Liptowa – Kościele św. Piotra z Alkantary.
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Radość z aktywności i chwili relaksu

Miastu jest bliski sport. Wychowało się tu wielu świetnych 
sportowców, którzy głoszą dobre imię Liptowskiego 
Mikulasza i Słowacji – kajakarze slalomiści, hokeiści, kulturyści, 
rowerzyści górscy...
Co roku miasto żyje zawodami w slalomie kajakowym, 
najbardziej znany jest Międzynarodowy Slalom Liptowski oraz 
Międzynarodowy Slalom Tatrzański. Odbywają się na torze 
kajakowym  im. Ondreja Cibáka. W tym miejscu przygotowują 
się też medaliści olimpijscy Michal Martikán i Elena Kaliská. 

Co znaczy dzika woda mogą też sprawdzić niezawodowi 
sportowcy. Bezpośrednio na terenie toru kajakowego 
znajduje się agencja sportowa, która, prócz raftingu, 
proponuje także inne mniej tradycyjne sporty – strzelanie 
z ługu, jazdę na kładach, Adventure golf, paintball i airsoft, czy 
szkołę kajakarstwa.  Widok na spienioną wodę, wiele mostków 
nad torem, ławeczki – dzięki temu teren ten jest pożądanym 
miejscem wypoczynku.  W mieście możecie zażyć porządną 
dawkę sportu - squash, tenis, bowling, do dyspozycji jest też 
park skateboardowy, ściana wspinaczkowa, tory gokartowe, 
centra fitnessu, a także pływalnia. A po wyczerpującym 
sporcie na pewno chętnie skorzystacie z chwili odpoczynku 
i relaksu.  
Tylko 4 km od centrum miasta znajduje się największy 
całoroczny aquapark w Europie Środkowej – Tatralandia. 
Swoim gościom oferuje wiele zabawy i relaksu w wodzie, 
zjeżdżalnie, Celtycki Świat Saun, Centrum Wellness, a 
niedawno przybył także Tropical Paradise – raj w tropikach w 
formie ogromnej muszli morskiej, gdzie temperatura wynosi 
około 30°C i rośnie oryginalna roślinność tropikalna. Do tego 
14 basenów z  wodą morską, termalną lub czystą (w tym 9 
całorocznych) z  wieloma urządzeniami do masażu i innymi 
atrakcjami, barem wodnym, a z basenu do nurkowania 
możecie obserwować podmorski świat – kolorowe ryby 
morskie i korale, które żyją w swoim własnym oddzielnym 
basenie. Świetną zabawę w wodzie gwarantuje 28 zjeżdżalni 
(w tym 7 całorocznych).

NIETRADYCYJNE SPORTY 
W MIEŚCIE I OKOLICACH

• paralotniarstwo 
• rafting 
• jeździectwo 
• strzelanie z łuku  
• szkoła kajakarstwa 
• kłady  
• szkoła wspinaczki górskiej  
• paintball

AGENCJE SPORTÓW NIETRADYCYJNYCH

Mutton s.r.o. • Kpt. Nálepku 12 • +421 918 417 487 • www.mutton.sk E7

Rafting - Adventure • Teren slalomu wodnego Ondreja Cibáka • +421 907 411 699 • www.raftingadventure.sk G6-7

Xsport s.r.o. • Areál  - Vitálišovce • +421 911 443 194 • www.xsport.sk C10

FUNsport s.r.o. • imprezy sportowo-rozrywkowe dla firm • +421 905 521 323 • www.funsport.sk

WELLNESS A RELAKS
Aquapark Tatralandia - Wellness Centrum, Tropical Paradise, Celtycki Świat Saun 
Ráztocká 21 • +421 915 834 644 • www.tatralandia.sk B1

Arny Club • Garbiarska (Hypernova) • +421/44/554 11 36 • www.arnyclub.sk E5

Fitness B • Smrečianska 670 • +421/44/553 41 58 • www.fitnessb.sk F11

Fitness Cestár • 1. mája 724 • +421 905 239 393 F8

Fit Studio Hanka • Belopotockého 6 • +421 915 966 977 • www.fitstudiohanka.szm.sk E5

Groty-relax • Vajanského 20 • +421 903 565 115 • facebook Groty - relax E5

Miriam Hečková - L&MH Fitness Body Club • Hollého 3 • +421/44 /556 40 58 E5

Relax & Tennis Club • Nábrežie J. Kráľa 4359 • +421 918 718 829 • www.r-t-c.sk   E5

Centrum relaksacyjno-rehablitacyjne • Jesenského 3897 • +421/44/552 32 52 • www.rr-centrum.sk   D5

SPORT

Teren slalomu wodnego • południowy skraj miasta • +421/44/552 02 18 • www.ktklm.sk G6-7

Aquapark Tatralandia • Ráztocká 21 • +421 915 834 644 • www.tatralandia.sk B1

Bowling • Starohorského 3 • +421/44/562 06 25 • www.penzionbowling.sk E5

Tor BMX • Vrbica • +421 948 891 708 • www.bmx-lm.sk G8

Kryty basen • Vajanského 20 • +421/44/552 03 06 • www.vpslm.sk E5

Liptov Aréna  - wielofunkcyjna hala sportowa • Brezovec 1053/1 • +421 915 297 271 • www.vpslm.sk   B1

Liptowski klub tenisowy • Vajanského 28 • +421 907 173 749 E5

Gokarty Kart Centrum Liptov • Palugayho 1 • +421 903 999 222 • www.kartcentrum.sk   E2

Gokarty Monaco Grand Prix • Priemyselná zóna 545 • +421 903 217 264 • www.monacograndprix.sk H11

Relax & Tennis Club • Nábrežie J.Kráľa 4359 • +421 918 718 829 • www.r-t-c.sk   E5

Skateboard Club St.Nicolaus • Nábrežie J. Kráľa • +421 905 943 269 • facebook Skateboard Club St. Nicolaus E5

Centrum sportowe Squash Liptov • Starohorského 4083/1 • +421/44/562 00 53 • www.squash-liptov.sk E5

Lodowisko • Partizánov 14 • +421/44/562 14 49 • www.mhk32lm.sk E5



OBIEKTY NOCLEGOWE

Apartamenty Liptov*** • 1.mája 1205/133  • +421 907 782 873  • www.liptovapartments.sk F9

Apartamenty przy kościele • Bodická ulica 1 • +421 905 500 605 • www.babylonlm.sk B10

City hotel STEVE*** • 1.mája 699 • +421/44/552 89 99,  +421 908 930 888 • www.villabetula.sk      E6

Hotel EUROPA*** • Štúrova 808/15 • +421/44/552 86 21 • www.hoteleuropalm.sk E5

Hotel GARNI • Nešporova 120 • +421 948 519 369, +421 948 519 367 • www.garni.sk F8

Hotel JÁNOŠÍK **** • Jánošíkovo nábrežie 1 • +421/44/552 27 21 • www.hoteljanosik.sk   D4

Hotel KLAR *** • 1.mája 117 • +421/44/552 29 11 • www.klar.sk F8

Hotel LODENICA • Nábrežie J. Kráľa 8 • +421/44/552 23 49 • www.bocatour.sk F5

Hotel VILLA BIANCA • Bernolákova 4378/3 • +421 905 661 874 • www.hotelvillabianca.sk   D5

Holiday Village Tatralandia** • Ráztocká 21 • +421/44/290 13 23 • www.tatralandia.sk   B1

Music hotel***& Cafe BONIFÁC , Bellova 696/2, +421 902 801 401 , www.hotelbonifac.sk E6

Pensjonat ADAM* • Bodice 2 • +421 948 276 761 • www.adampenzion.sk B10

Pensjonat AJDA* • Požiarnicka 5 • +421/44/551 44 40 • www.ajda.sk   B2

Pensjonat BAJA • Tatranská 19 • +421 905 563 802 • www.penzionbaja.sk B3

Pensjonat BOWLING*** • Starohorského 3 • +421/44/562 06 25 • www.penzionbowling.sk E5

Pensjonat CESTÁR ** • 1. mája 724 • +421 905 971 591 • www.penzioncestar.sk F8

Pensjonat DRAK • Demänová 478 • +421 918 378 207 • www.penziondrak.sk B11

Pensjonat FORTUNA** • Demänová 77 • +421 911 720 687 • www.ubytovaniefortuna.sk A11

Pensjonat HARMÓNIA* • Ondrašovská 125 • +421 905 925 800 • www.harmoniapenzion.sk   A3

Pensjonat JANEGA • Demänová 272 • +421 908 222 353 • www.demanova-bodice.sk B11

Pensjonat MÁRIA*** • Bodice 41 • +421 908 910 171 • www.umackov.sk   A11

Pensjonat MAXIM** • Obchodná 383 • +421 918 304 886 • www.penzionmaxim.sk   B11

Pensjonat RELAX & TENNIS CLUB • Nábrežie J.Kráľa 4359 • +421 918 718 829 • www.r-t-c.sk   E5

Pensjonat ROTUNDA • Námestie osloboditeľov 4 • +421 902 609 596 • www.penzionrotunda.sk          E5

Pensjonat SQUASH* • Starohorského 4083/1 • +421/44/562 00 53 • www.squash-liptov.sk E5

RESTAURACJE

Atlas restaurant • Bellova 2 • +421 911 800 000 • www.atlasrestaurant.sk   E6

Čierny orol • 1. mája 1960/54 • +421 905 195 006 • www.ciernyorolrest.szm.sk F6

Hotel Lodenica • Nábrežie J.Kráľa 8 • +421/44/552 23 49 • +421 905 520 142 • www.bocatour.sk F5

Mademoiselle • 1. mája 1205/133 • +421 905 129 587 • www.liptovapartments.sk   F9

MA-MI pub • Moyzesova 15 • +421 915 031 933 • +421 911 031 933 • www.mami.sk   E5

Mikuláš - kuchnia chińska • M.M.Hodžu 18/35 • +421/44/562 05 36 D5

Mladosť • 1. mája 20 • +421 905 857 319 • www.halm.sk E6

Pod šibenicou • Palučanská 5 • +421/44/554 11 30 • +421 907 880 714 E4

Restaurant Liptovská izba • Nám. osloboditeľov 21 • +421 918 889 659 • www.restaurant-taverna.sk   E5

Rotunda • Námestie mieru 3 • +421 911 575 250 • www.penzionrotunda.sk   E5

Route 66 • Garbiarska 627 • +421/44/562 30 17 • www.r66.sk   E5

Slovenská reštaurácia • 1. mája 699 • +421 905 310 399 • www.slovenska-restauracia.sk E6

Soda club • Belopotockého 2 • +421 911 300 400 • www.sodaclub.sk   E5

PIZZERIE

Garcia • 1.mája 709 • +421 907 118 410 • www.garcia.sk   E5

Good Mood pizza&bar • Námestie osloboditeľov 19 • +421 908 108 618 • www.pizza-goodmood.sk   E6

Mini pizza • Námestie osloboditeľov 89/26 • www.minipizza.sk E6

Pizza Italia Bongiorno • 1. mája 41 (Stop shop) • +421 907 031 013 • www.pizzaitalia.sk E6

Pizzeria Verona • Smrečianska • +421/44/553 32 68 • +421 917 480 656 • www.pizza-verona.sk E11

Restaurant & pizzeria Taverna • Nám. osloboditeľov 21 • +421 918 889 659 • www.restaurant-taverna.sk E5

DOSTĘP DO INTERNETU

Centrum Informacji Miasta • Námestie mieru 1 • +421/44/16 186, 552 24 18 • www.mikulas.travel   D5

Caffe Internet • 1.mája 34/193 • +421/44/324 00 73 • www.caffeinternet.sk E6

Liptowska biblioteka G.F.Belopotockého • Štúrova 56 • +421/44/552 42 83 • www.kniznicagfb.sk   E5

LD centrum computers • Belopotockého 1 (Katolícky dom) • +421/44/562 02 89 • www.ldcentrum.sk E5

Na odwiedzających miasto czekają hotele, pensjonaty, 
kwatery prywatne. Nie brakuje tu restauracji oferujących 
kuchnię słowacką i międzynarodową, pizzerii i cukierni.

Przyjedź i sprawdź, jak smakuje Liptów.

Serdecznie zapraszamy

www.mikulas.travel
Więcej obiektów noclegowych znajdą Państwo na
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Liptowski Mikulasz leży w sercu regionu Liptów, starannie 
strzeżony przez ogromne pasma górskie Tatr Niskich i Zachodnich 
oraz Gór Choczańskich. Dzięki ich szczytom, dolinom, wspaniałej 
przyrodzie Liptów stał się rajem dla turystów, rowerzystów a 
także narciarzy. Jego kolejne bogactwo wydostaje się spod 
ziemi. Na licznych źródłach termalnych wyrosły aquaparki.
Z wielu możliwości, które oferuje turystyka, każdy coś 
znajdzie dla siebie – relaksujące spacery w pięknych dolinach, 
kilkugodzinne wycieczki na szczyty ze wspaniałym widokiem 
na okolicę, a także trudniejsze przeprawy wysokogórskie na 
wysokościach ponad 2000 m.
Jeśli jesteś rowerzystą, zależy tylko od Ciebie, czy wybierzesz 
któryś ze szlaków rowerowych w Tarach Niskich, Zachodnich lub 
wokół zbiornika wodnego Liptowska Mara, a może wypróbujesz 
zjazd Bike w parku w Jasnej zapewniający wzrost adrenaliny. 
Piętnaście kilometrów od Liptowskiego Mikulasza znajduje się 
największy kompleks narciarski w Słowacji – Jasná Nízke Tatry, 
gdzie od sezonu zimowego 2012/2013 znów połączono kolej-
kami linowymi ośrodki Chopok Sever i Chopok Juh. Dzięki temu 
przygotowano dla narciarzy ponad 45 km tras narciarskich, 29 
kolejek i i wyciągów, które mogą przewieźć około 31 000 osób na 
godzinę. W pobliżu miasta znajdują się też mniejsze, ale często 
odwiedzane ośrodki narciarskie: Žiarce – Pavčina Lehota, Opali-
sko – Závažná Poruba, Javorovica – Liptovský Ján, Dolinky – Žiar.
Liptowskie aquaparki to gwarancja relaksu i niekończącej 
się zabawy w wodzie. Wiele basenów z wodą termalną oraz 
z przeźroczystą podgrzewaną wodą, swobodne zjazdy na 
zjeżdżalniach, sauny, masaże, usługi hotelowe i gastronomiczne, 
dodatkowe usługi oraz wspaniałe widoki na krajobraz górski – 
to wszystko sprawia, że jest to najbardziej pożądane miejsce 
odpoczynku przez cały rok.  
W pobliżu miasta znajduje się TATRALANDIA i GINO Paradise 
w miejscowości Bešeňová oddalonej siedemnaście kilometrów 
od Liptowskiego Mikulasza. Bardziej kameralną atmosferę ofe-
ruje Lúčky AQUA VITAL park otoczony surowymi górami. Ofertę 
aquaparków uzupełnia letnie kąpielisko termalne oraz kryty ba-
sen Hotelu Sorea Máj w Jánskej dolinie.
Krajobraz Liptowa zmienił się przez wybudowanie zapory 
i zbiornika wodnego Liptowska Mara w latach 1965 – 75. 
Największy objętościowo zbiornik Słowacji chroni przed 
powodziami produkuje energię elektryczną. Jego spokojną taflę 
wody czasem zakłócą łódki wędkarzy, jachty, rowery wodne i 
kajaki turystów. W poszukiwaniu odpoczynku, słońca i wody 
przyjeżdżają na północny brzeg zbiornika, gdzie mogą korzystać 
z Mara Campingu w Liptovskom Trnovcu.

Liptów dla aktywnych

WYPOCZYNEK AKTYWNY

Koleje Linowe Chopok • Demänovská dolina • +421 907 886 644 • www.jasna.sk

Aquapark Tatralandia • Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš • +421 915 834 644 • www.tatralandia.sk

Gino Paradise Bešeňová • Bešeňová 136 • +421/44/430 77 00 • www.ginoparadise.sk

Lúčky AQUA - VITAL park • Lúčky • +421/44/437 55 66 • www.kupele-lucky.sk

Kąpielisko termalne • Liptovský Ján • +421/44/520 81 00 • www.sorea.sk

Park linowy Tarzania • Jasná - Nízke Tatry, Hrabovo - Veľká Fatra • +421 907 585 007  
• www.tarzania.sk

turystyka, sporty rowerowe, narciarstwo, 
kąpieliska termalne
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Malowniczy Liptów
Podziemia Liptowa kryją niewyobrażalne piękno. 
Wspaniałe wielkie jaskinie. Odwiedzać można cztery – 
w Demianowskiej Dolinie Demianowską Jaskinię Wolności 
i Demianowską Jaskinię Lodową, w Janskej Dolinie Jaskinię 
Stanišovską oraz Jaskinię Važecką w miejscowości Važec. 
Swój czar roztaczają także zabytki architektury ludowej. 
Pozwól się zaczarować pięknymu domkami naszych 
przodków w Muzeum Wski Liptowskiej w Pribylinie i 
w osadzie Vlkolínec, która z powodu swojej wyjątkowości 
została wpisana na listę UNESCO. Młyn wodny wesoło 
pracuje w Kvačianskiej dolinie, a we wsi Svätý Kríž stoi 
majestatyczny kościół drewniany, które jest największym 
kościołem artykularnym w Europie Środkowej. Kilka 
kilometrów od Liptowskiego Mikulasza leży miejsce z wielu 
legend – góra Úložisko, gdzie kiedyś żyli Celtowie. Dziś jego 
tajemnice odkrywa skansen archeologiczny Havránok. 
Znajduje się przy zbiorniku wodnym Liptowska Mara.

BOGACTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE

Demianowska Jaskinia Wolności • Demänovská dolina • +421/44/559 16 73 • www.ssj.sk

Demianowska Jaskinia Lodowa • Demänovská dolina • +421/44/554 81 70 • www.ssj.sk

Jaskinia Vażecka • Važec • +421/44/529 41 71 • www.ssj.sk

Jaskinia Staniszowska • Jánska dolina 185 • +421 908 640 061 • www.stanisovska.sk

Muzeum Archeologiczne Havránok • +421 905 790 218 • www.liptovskemuzeum.sk

Muzeum Wsi Liptowskiej • Pribylina • +421/44/529 31 63 • www.liptovskemuzeum.sk

Kościół artykularny • Svätý Kríž • +421/44/559 26 22 • www.drevenykostol.sk 

Młyny • Kvačianska dolina • ogólnie dostępne

Rezerwat architektury ludowej Vlkolínec • +421 918 596 432 • www.vlkolinec.sk

Muzeum owczarstwa • Liptovský Hrádok • +421/44/522 24 85 • www.liptovskemuzeum.sk

Niedźwiedzia Sztolnia (Medvedia štôlňa) • Žiarska dolina • +421 908 640 061 • www.stolna.sk
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Region Card

Viac atrakcií za menej penazí

www.liptovcard.sk
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Centrum informacyjne 
Miasta Liptovský Mikuláš

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• numer kierunkowy na Słowację +421, region Liptov (0)44 
• autostrady na Słowacji są płatne – winietę na autostradę 
  można kupić na większości stacji benzynowych i pocztach 

SOS:
• Policja 158 • Straż Miejskia 159 • Pogotowie ratunkowe 155
• Pomoc drogowa 18 123 • Straż pożarna 150 
• (GOPR) Niskie Tatry +421/44/559 16 78, +421 903 624 070, 18 300 
• (GOPR) Tatry Zachodnie +421/44/558 62 18, +421 903 624 061, 18 300

REGION LIPTOV (Regionalna Organizacja Turystyczna), Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš • tel.: +421/44/556 54 01 • www.visitliptov.sk

USŁUGI PRZEWODNIKA NA ZAMÓWIENIE: 
w języku słowackim 2 €/osoba (minimalnie 18 €)
w języku obcym 2 €/osoba (minimalnie 22 €)
(dzieci do lat 15 w towarzystwie rodziców za darmo)
przy wyborze trasy 4 i 5 otrzymają Państwo z usługą prze-
wodnika 50 % zniżki na wejście do synagogi lub do lochów 
Mikulášska mučiareň – bilety dorośli 0,50 €, dzieci 0,25 €

REGULARNE USŁUGI PRZEWODNIKA - BEZPŁATNE
lipiec i sierpień w każdy piątek o godz. 16:00 spotkanie przed 
Centrum Informacji.  
LATO 2013 – Trasa zwiedzania: Szlakami Janosika 

Więcej informacji i rezerwacje:
Centrum Informacji Miasta Liptowski Mikulasz

Poznaj miasto z przewodnikiem!

UDZIELAMY INFORMACJI O
• zabytkach kulturalnych i historycznych
• atrakcjach przyrodniczych
• programach pobytu w mieście i okolicy
• możliwościach uprawiania sportów  

i relaksowania
• przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych
• placówkach kwaterunkowych  

i gastronomicznych
• instytucjach, zakładach i firmach
• możliwościach komunikacji

OFERUJEMY
• materiały propagacyjne
• mapy turystyczne i atlasy, mapy tras 

rowerowych, ośrodków narciarskich, mapy 
panoramatyczne, mapy ciekawostek 
turystycznych, mapy i atlasy samochodowe

• książki, pamiątki, widokówki

ZABEZPIECZAMY
• zakwaterowanie, wymianę walut, ubezpieczenie 

w przypadku akcji ratunkowej w górach
• zezwolenia na wędkowanie na akwenach państwowych
• podawanie ogłoszeń, dostęp do internetu czy faxu
• reklamę i wirtualne wycieczki na oficjalnej witrynie 

internetowej www.mikulas.sk oraz www.mikulas.travel

BILETY / PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW
• sprzedaż biletów na imprezy kulturalne 

i sportowe w Liptowskim Mikulaszu,  
na Słowacji i w Czechach

Pon - Pt Sob Niedz

15. 9. – 30. 6. 900 – 1700 900 – 1300 zamknięte

1. 7. – 14. 9. 900 – 1800 900 – 1700 900 – 1700

Zapraszamy do  zwiedzania 
miasta z  przewodnikiem, 

które trwa około godziny. 
Proponujemy  

Państwu 5 tras  
zwiedzania:

Sześć przystanków w sercu Liptowskiego Mikulasza – przewodnik opowie wam o historii, a także 
o aktualnej ofercie turystycznej w mieście.

Tajemnice ukryte za murami domów w historycznym centrum – dowiecie się jak wyglądało życie 
zwykłych mieszkańców i osobistości Liptowskiego Świętego Mikulasza do połowy XX wieku.

Kamienie milowe historii Liptowskiego Mikulasza – przewodnik opowie o najstarszych dziejach 
miasta, kiedy to wokół kościoła św. Mikołaja stopniowo rozrastało się miasteczko o tej samej nazwie.

Żydzi z Mikulasza – odkrywanie historii społeczności żydowskiej, która żyła w Liptowskim 
Mikulaszu w latach 1720-1945. Spacer obejmuje także zwiedzanie synagogi.

Szlakami Janosika – w roku 1713 właśnie w L.Mikulaszu torturowano i stracono największego 
w historii zbójnika Juraja Janosika. Przewodnik opowie Państwu jego historię.

Dłuższy urlop za niższą kwotę

Przez cały rok zniżki w wysokości  
5 – 50 % na bilety wstępu  
do największych atrakcji  

i najbardziej znanych miejsc  
wypoczynkowych w regionie.

LIPTOV Region Card

Wydało: OOCR Liptov, Urząd Miasta Liptowski Mikulasz, Centrum Informacji Miasta Liptowski Mikulasz, 2012 
Design: Štúdio Harmony, s.r.o. Banská Bystrica • Zdjęcia: archiwum Centrum Informacji Miasta, Gabriel Lipták, Michal Rengevič, Jozef Lomnický.

mail: info@mikulas.sk
GPS: N 49°05´8.70“, E 19°36´42.47“

Námestie mieru 1  
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Tel.: +421/44/16 186, 552 24 18    
Fax: +421/44/551 44 48

www.mikulas.travel  •  www.mikulas.sk


