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Už v roku 1932 autor prvého slovenského sprievodcu po Tatrách – učiteľ a 
nadšený propagátor turistiky a cestovného ruchu Miloš Janoška – o Liptovskom 
Mikuláši napísal: 

„V prostriedku Liptova leží Liptovský Sv. Mikuláš. 
Má malebnú polohu na rovine širokého údolia, nad 
ktorým sú menšie v šky a za nimi razom vypínajú sa 
vysoké vrchy Nízkych Tatier od juhu, Liptovských  
hô  (Západné Tatry) od severu...“

Len málokde bola ku krajine príroda taká štedrá, ale Liptovu 
nadelila požehnane – vysoké štíty i hlboké doliny, prekrásnu 
flóru, rozmanitú faunu, jaskyne, bystré potoky a rieky, či 
minerálne pramene. Práve tieto danosti urobili z Liptova 
jeden z  najvyhľadávanejších dovolenkových cieľov na Slo-
vensku. Turisti tu môžu načerpať energiu mocných hôr na 
stovkách kilometrov značených turistických trás, pocítiť 
priaznivé účinky termálnych vôd v  štyroch aquaparkoch, 

do sýtosti lyžovať na viac ako 70 kilometroch zjazdoviek,
či rozšíriť svoje poznanie v múzeách, galériách 

a  pamiatkach ľudovej architektúry. 
Liptov je taký pestrý, že si tu 

chvíle oddychu môžu užiť 
všetci.

Mesto medzi horami
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MÚZEÁ, GALÉRIE, PAMIATKY 

Rímsko - katolícky Kostol Svätého Mikuláša • Námestie osloboditeľov 20 • +421/44/552 21 42  
www.faralm.sk • najstaršia stavebná pamiatka v meste, prvá zmienka pochádza z r. 1299    E5

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

Synagóga • Hollého ulica • +421/44/552 25 54 • www.mjk.sk 
posledný pamätník židovskej histórie v Liptovskom Mikuláši    E5

Župný dom
Námestie osloboditeľov 1 E5

Námestie osloboditeľov E5

Dom fotografie • Tranovského ulica 3 • +421 905 288 717 • www.domfoto.sk 
vo svojich výstavných priestoroch predstavuje tvorbu domácich i zahraničných fotografov   E6

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva • Školská ulica  4, Ulica 1.mája 38 
expozície v rekonštrukcii do decembra 2014  E6

Rodný dom súrodencov Rázusovcov • Vrbická ulica 312 • +421/44/552 27 49 • www.mjk.sk 
rodisko významných slovenských literátov - Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej  F6

Mesto Liptovský Mikuláš je 
hrdé na svoju históriu a množ-
stvo osobností, ktoré rozvíjali 
a rozvíjajú jeho duchovné bo-
hatstvo. Nechajte sa zlákať na 
potulky historickým centrom 
– nadýchajte sa jeho pokojnej 
atmosféry, potešte sa architek-
túrou i pohľadom na okolité 
majestátne pohoria. Kostol sv. 
Mikuláša bol základom, okolo 
ktorého postupne vyrastalo 
mestečko Liptovský Mikuláš. 
Srdce mesta – Námestie oslo-
boditeľov – lemujú súvislé 
rady bývalých  meštianskych 
domov, stojí tu Pongrácovská 
kúria, ktorá po stáročia patri-
la šľachticom Pongrácovcom. 
Hneď vedľa nej Illešházyovská 
kúria a  uprostred námestia 
majestátny Župný dom.

Viac ako  700 rokov histórie Len kúsok od hlavného námestia nachádzame 
ďalšie stavebné pamiatky: evanjelický kostol a sta-
rú evanjelickú faru, synagógu, či budovu Gymná-
zia M. M. Hodžu. 
V meste sa koná množstvo vernisáží, výstav, kon-
certov, divadelných predstavení, autorských čítaní 
a ďalších kultúrnych podujatí. Kultúra niekoľko-
krát za rok prichádza aj do ulíc. Bohatý kultúrny 
program Mikulášskeho leta, Stoličných dní či Mi-
kulášskeho jarmoku vedia oceniť obyvatelia i náv-
števníci Liptovského Mikuláša. 
S Liptovským Mikulášom sa spája množstvo výni-
močných osobností. Presvedčiť sa o  tom môžete 
aj sami – skúste zrátať mená zvečnené na fontáne 
Metamorfózy v historickom centre. Je ich presne 
sedemdesiat. A to sú len niektoré mená tých, ktorí 
sa v Mikuláši narodili.

www.mikulas.travel
Aktuálne informácie k podujatiam nájdete na 

CENTRUM MESTA

•

•

2

3

1

5

•

4

1
3

3

5

5

2 4

5



6

MÚZEÁ, GALÉRIE, PAMIATKY 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa • Tranovského ulica 3 • +421/44/552 27 58 • www.galerialm.sk
3. najstaršia galéria na Slovensku sprístupňuje umelecké diela  starého, moderného i súčasného umenia E6

Múzeum Janka Kráľa • Námestie osloboditeľov 30 • +421/44/552 25 54 • www.mjk.sk
v stálej expozícii Kapitoly z histórie mesta predstavuje dejiny mesta od prvej písomnej zmienky po r. 1945 E5

Centrum Kolomana Sokola • Námestie osloboditeľov 28 • +421/44/562  00 35 • www.galerialm.sk 
galéria významného slovenského grafika a maliara, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola    E5

Rumanský Art Centre • E.Š.Martinčekovej 4506/4 • +421 903 510 072  
www.rumanskyartcentre.sk • súkromná galéria výtvarných umelcov E5

Mikulášska mučiareň • Námestie osloboditeľov 30 • +421/44/552 25 54 • www.mjk.sk 
expozícia približujúca “trpné” vypočúvanie legendárneho zbojníka Juraja Janošíka v marci 1713 E5

Kostol Sv. Petra z Alkantary s Múzeom L.Mattyasovszkého 
Kláštorná 123 • +421 949 217 797 • www.farnostokolicne.sk • www.sakralnacesta.sk 
gotický kostol s pôvodným gotickým oltárom, s plastikami Majstra Pavla z Levoče

G11

Tatrín a Žiadosti slovenského národa • Tranovského ulica 8 • +421/44/552 25 46 • www.mjk.sk 
expozícia v priestoroch starej evanjelickej fary pripomína stretnutia vedúcich osobností štúrovského hnutia E6

Liptovské múzeum - Čierny orol • Ulica 1.mája 28/196 • +421/44/551 47 85 • www.liptovskemuzeum.sk
dejiny poľovníctva a rybárstva v Liptove   E6

Za umením a poznaním
Nech sa páči – vstúpte do niektorého z múzeí alebo sa po-
norte do chvíle ticha a nechajte spočinúť zrak na dokona-
lých umeleckých dielach v galériách...  Ste srdečne vítaní.

V  historickom strede mesta sú sústredené viaceré múzeá 
a galérie. Galéria Centrum Kolomana Sokola je poctou živo-
tu a dielu výnimočného grafika a maliara Kolomana Sokola, 
ktorý sa v Mikuláši narodil. V Múzeu Janka Kráľa nájdete zdo-
kumentované dejiny mesta i expozíciu Mikulášska mučiareň. 
Expozícia približuje vypočúvanie legendami opradeného 
zbojníka Jura Jánošíka, ktorý bol v Mikuláši v roku 1713 aj 
popravený. V roku 2013 sa uskutočnia viaceré podujatia ve-
nované 300. výročiu súdu s Jánošíkom. Určite nepremeškaj-
te prehliadku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, ktorá je treťou 
najstaršou galériou Slovenska so zbierkovým fondom viac 
ako 5000 výtvarných diel. V jej blízkosti nájdete aj expozíciu 
Tatrín a Žiadosti slovenského národa i pobočku Liptovského 
múzea. Súkromná galéria Rumanský Art Centre nesie meno 
bratov – výtvarníkov Ivana a  Igora Rumanských. Nájdete ju 
v širšom centre mesta. A v mestskej časti Okoličné Múzeum 
L. Mattyasovszkého v najväčšom gotickom chráme Liptova – 
Kostole sv. Petra z Alkantary.
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Radosť z pohybu a chvíle relaxu

Mestu je blízky aj šport. Vyrástlo tu mnoho vrcholových 
športovcov, ktorí šíria dobré meno Liptovského Mikuláša 
i Slovenska – vodní slalomári, hokejisti, kulturisti, bikrosári...
Každý rok žije mesto pretekmi vo vodnom slalome, 
 najznámejšie sú Medzinárodné liptovské slalomy a Me-
dzinárodný tatranský slalom. Konajú sa v Areáli vodného 

 slalomu Ondreja Cibáka. Tu sa na svoje víťazstvá pripravu-
jú aj olympijskí víťazi Michal Martikán a Elena Kaliská. Ako 
chutí divoká voda, môžu vyskúšať i rekreační športovci. 
Priamo v  areáli vodného slalomu nájdu športovú agen-
túru, ktorá okrem raftingu ponúka ďalšie, menej tradičné 
športy – lukostreľbu, jazdu na štvorkolkách, Adventure 
golf, paintball a airsoft, či školu kajaku.
Pohľad na spenenú vodu, množstvo mostíkov ponad trate, 
lavičky – pre to všetko je areál aj vyhľadávaným miestom 
oddychu. V meste si môžete dopriať poriadnu dávku špor-
tu - squash, tenis, bowling, k dispozícii je i skateboardový 
areál, lezecká stena, motokárové dráhy, fitness centrá či 
plaváreň. A po náročných športových výkonoch Vám isto 
dobre padnú chvíle oddychu a relaxu.
Len 4 km od centra mesta nájdete najväčší celoročne 
otvorený aquapark v  strednej Európe – Tatralandiu. Svo-
jim návštevníkom ponúka mnoho zábavy a  relaxu vo 
vode, tobogany, Keltský saunový svet, Wellness Centrum 
a nedávno pribudol Tropical Paradise – tropický raj v tvare 
obrovskej morskej mušle, kde sa teplota pohybuje okolo 
30°C a rastie originálna tropická flóra. K tomu 14 bazénov 
s morskou, termálnou alebo čírou vodou (z toho 9 celo-
ročných) s  množstvom masážnych a zábavných atrakcií, 

NETRADIČNÉ ŠPORTY  
V MESTE A OKOLÍ

• paragliding 
• rafting 
• jazdectvo 
• lukostreľba  
• škola kajaku 
• štvorkolky  
• horolezecká škola  
• paintball

AGENTÚRY NETRADIČNÝCH ŠPORTOV

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

Rafting - Adventure • Areál vodného slalomu 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. • športovo - zábavné akcie pre firmy • +421 905 521 323 • www.funsport.sk

WELLNESS A RELAX
Aquapark Tatralandia - Wellness Centrum, Tropical Paradise, Keltský saunový svet 
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

Relaxačno - rehablitačné centrum • Jesenského 3897 • +421/44/552 32 52 • www.rr-centrum.sk   D5

ŠPORT

Areál vodného slalomu • južný okraj mesta • +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

Dráha BMX • Vrbica, za garážami • +421 948 891 708 • www.bmx-lm.sk G8

Krytá plaváreň • Vajanského 20 • +421/44/552 03 06 • www.vpslm.sk E5

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

Liptovský tenisový klub • Vajanského 28 • +421 907 173 749 E5

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

Motokárová hala 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

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

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

vodným barom a zo šnorchlovacieho bazéna môžete 
 pozorovať podmorský svet – pestrofarebné morské rybič-
ky a koraly, ktoré si žijú vo svojom vlastnom oddelenom 
bazéne. Vodnú zábavu si užijete na 28 toboganoch (z toho 
7 celoročných). 



UBYTOVACIE ZARIADENIA 

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

Apartmány pri kostole • 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REŠTAURÁCIE 

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 -čínska kuchyňa • 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

PIZZÉRIE

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

PRÍSTUP NA INTERNET

Informačné centrum Mesta • 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

Liptovská knižnica 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

Pre návštevníkov mesta sú pripravené služby 
hotelov, penziónov, súkromných ubytovateľov. 
Nechýbajú ani reštaurácie s  ponukou slovenskej 
i medzinárodnej kuchyne, pizzerie, cukrárne...

Príďte skúsiť, ako chutí Liptov! 

Prijmite naše pozvanie

www.mikulas.travelĎalšie možnosti nájdete na
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Liptovský Mikuláš leží v srdci regiónu, starostlivo  strážený 
mohutnými pohoriami Nízkych i Západných Tatier a 
Chočských vrchov. Vďaka ich štítom, dolinám, nádher-
nej prírode sa z Liptova stal raj pre turistov, cykloturistov 
aj lyžiarov. Ďalšie bohatstvo vyviera z  útrob zeme. Na vý-
datných prameňoch termálnych vôd vyrástli aquaparky. 
Z bohatej ponuky si môže vybrať naozaj každý – oddychové 
prechádzky krásnymi dolinami, niekoľkohodinové túry na vr-
choly s úžasným výhľadom na okolitú krajinu, ale i náročné 
vysokohorské prechody v nadmorských výškach nad 2000 m. 
Ak patríte k cykloturistom, je len na Vás, či si zvolíte niektorú 
z cyklotrás Nízkymi alebo Západnými Tatrami, vydáte sa oko-
lo vodnej nádrže Liptovská Mara alebo vyskúšate adrenalíno-
vý zjazd Bike parkom v Jasnej. 
Len 15 km od Liptovského Mikuláša sa nachádza najväčšie 
lyžiarske stredisko na Slovensku – Jasná Nízke Tatry, kde sú 
od zimnej sezóny 2012/2013 opäť lanovkami prepojené 
strediská Chopok Sever a  Chopok Juh. A  tak je pre lyžiarov 
pripravených viac ako 45 km upravených zjazdoviek,  29 la-
noviek a vlekov s prepravnou kapacitou takmer 31 000 osôb 
za hodinu. V tesnej blízkosti mesta sú menšie, no veľmi ob-
ľúbené lyžiarske strediská: Žiarce – Pavčina Lehota, Opalisko 
– Závažná Poruba, Javorovica – Liptovský Ján, Dolinky – Žiar.
Liptovské aquaparky sú zárukou skvelého relaxu a nekoneč-
nej vodnej zábavy. Množstvo bazénov s horúcou termálnou 
a priezračnou ohrievanou vodou, nespútaná jazda na tobo-
ganoch a šmýkačkách, sauny, masáže, stravovacie a ubytova-
cie zariadenia, doplnkové služby a úžasné výhľady na horskú 
krajinu – to všetko z nich robí vyhľadávané ciele celoročnej 
dovolenky. V tesnej blízkosti mesta nájdete TATRALANDIU a 
v Bešeňovej, len 17 km od Liptovského Mikuláša, GINO Para-
dise. Komornejšiu atmosféru môžete zažiť v Lúčky AQUA VI-
TAL parku, obklopenom horami. Ponuku dopĺňa letné termál-
ne kúpalisko a krytý bazén Hotela Sorea Máj v Jánskej doline.
Vzhľad liptovskej krajiny sa zmenil vybudovaním vodnej 
nádrže Liptovská Mara v  rokoch 1965-75. Podľa objemu za-
držanej vody najväčšia vodná nádrž Slovenska chráni pred 
povodňami a vyrába elektrickú energiu. Jej pokojnú vodnú 
hladinu občas sčeria loďky rybárov a jachtárov, či vodné bi-
cykle a člnky dovolenkárov. Tí za oddychom, slnkom a vodou 
prichádzajú na jej severný breh, kde si užívajú pohodu v Mara 
Campingu v Liptovskom Trnovci.

Aktívne v Liptove 

AKTIVITY

Lanovky 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

Termálne kúpalisko • Liptovský Ján • +421/44/520 81 00 • www.sorea.sk

Lanový park Tarzánia • Jasná - Nízke Tatry, Hrabovo - Veľká Fatra • +421 907 585 007  
• www.tarzania.sk

turistika, cykloturistika, lyžovanie, 
 termálne kúpaliská
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Malebný Liptov
Podzemie Liptova ukrýva netušenú nádheru. Vznešené 
dôstojné jaskyne. Obdivovať môžete hneď štyri – v De-
mänovskej doline Demänovskú jaskyňu slobody a  De-
mänovskú ľadovú jaskyňu, v Jánskej doline Stanišovskú 
jaskyňu a Važeckú jaskyňu v obci Važec. 
Svoje nezameniteľné čaro majú aj pamiatky ľudovej ar-
chitektúry. Nechajte sa okúzliť pôvabnými  domčekmi na-
šich predkov v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline i v osade 
Vlkolínec, ktorá bola pre svoju jedinečnosť zapísaná do zo-
znamu UNESCO. Vodný mlyn si veselo klepoce v Kvačianskej 
doline a  v  obci Svätý Kríž stojí majestátny drevený kostol, 
ktorý je najväčším artikulárnym kostolom v strednej Euró-
pe. Pár kilometrov od Liptovského Mikuláša leží legendami 
opradené miesto – vrch Úložisko, kde kedysi žili Kelti. Dnes 
jeho tajomstvá odkrýva  archeologické múzeum v prírode 
Havránok. Nájdete ho pri vodnej nádrži Liptovská Mara.

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE BOHATSTVO

Demänovská jaskyňa slobody • Demänovská dolina • +421/44/559 16 73 • www.ssj.sk

Demänovská ľadová jaskyňa • Demänovská dolina • +421/44/554 81 70 • www.ssj.sk

Važecká jaskyňa • Važec • +421/44/529 41 71 • www.ssj.sk

Stanišovská jaskyňa • Jánska dolina 185 • +421 908 640 061 • www.stanisovska.sk

Archeologické múzeum Havránok • +421 905 790 218 • www.liptovskemuzeum.sk

Múzeum liptovskej dediny • Pribylina • +421/44/529 31 63 • www.liptovskemuzeum.sk

Artikulárny kostol • Svätý Kríž • +421/44/559 26 22 • www.drevenykostol.sk 

Mlyny • Kvačianska dolina • voľne prístupné

Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec • +421 918 596 432 • www.vlkolinec.sk

Ovčiarske múzeum • Liptovský Hrádok • +421/44/522 24 85 • www.liptovskemuzeum.sk

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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Informačné centrum 
Mesta Liptovský Mikuláš

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:
• telefónna predvoľba Slovensko +421 región Liptov (0)44 
• diaľnice na Slovensku sú platené – diaľničnú známku je možné 
  kúpiť na vybraných benzínových staniciach a poštách 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:
• štátna polícia 158 • mestská polícia 159 • rýchla zdravotná služba 155
• odťahová služba 18 123 • hasiči 150 
• horská služba Nízke Tatry +421/44/559 16 78, +421 903 624 070, 18 300 
• horská služba Západné Tatry +421/44/558 62 18, +421 903 624 061, 18 300

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

SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY NA OBJEDNÁVKU: 
v slovenskom jazyku 2 €/osoba (minimálne 18 €)
v cudzom jazyku 2 €/osoba (minimálne 22 €)
(deti do 15 rokov v sprievode rodičov bezplatne)
pri prehliadkovej trase 4 a 5 získate so sprievodcovskými  
službami 50 % zľavu na vstup do synagógy alebo  
Mikulášskej mučiarne - dospelý 0,50 €, dieťa 0,25 €

PRAVIDELNÉ SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY - BEZPLATNE
júl a august vždy v piatok o 1600 hod. so začiatkom pred 
Informačným centrom. 
LETO 2013 – prehliadková trasa: Jánošíkova cesta

Bližšie informácie a objednávky:  
Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš

Spoznajte mesto so sprievodcom!

POSKYTUJEME INFORMÁCIE O
• kultúrnych a historických pamiatkach
• prírodných atraktivitách
• pobytových programoch v meste a okolí
• možnostiach športovania a relaxu
• kultúrnych a športových podujatiach
• ubytovacích a stravovacích zariadeniach
• inštitúciách, podnikoch a firmách
• dopravnom spojení

PONÚKAME
• propagačné materiály
• turistické mapy a atlasy, mapy cyklotrás,  

lyžiarskych stredísk, panoramatické mapy,  
mapy turistických zaujímavostí,  
automapy, autoatlasy

• knihy, suveníry, pohľadnice

ZABEZPEČUJEME
• ubytovanie, zmenáreň, poistenie záchrany v horách
• štátne rybárske lístky, inzertnú službu
• prístup na internet a faxovú službu
• reklamu a virtuálne prehliadky na oficiálnych  

stránkach mesta www.mikulas.sk a www.mikulas.travel

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
• predaj vstupeniek na kultúrne a športové 

podujatia v Liptovskom Mikuláši,  
na Slovensku a v Čechách

Prevádzková doba Po - Pi So Ne

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

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

www.mikulas.travel  •  www.mikulas.sk

Pozývame Vás na prehliadky  
mesta so sprievodcom,  

ktoré trvajú cca 1 hodinu. 
Vybrať si môžete z 5  

prehliadkových trás:

Šesť zastavení v srdci Liptovského Mikuláša – sprievodca Vám priblíži nielen históriu, ale aj 
súčasnú ponuku turistických atraktivít.

Tajomstvá ukryté za múrmi domov v historickom centre – zaujímavé rozprávanie o živote 
prostých obyvateľov i osobností mestečka Liptovský Svätý Mikuláš do polovice 20. storočia.

Míľniky mikulášskej histórie – sprievodca Vás zavedie až na samý začiatok príbehu, keď sa 
okolo Kostola sv. Mikuláša pomaly rozrastalo rovnomenné mestečko.

Mikulášski židia – odkrývanie histórie židovskej komunity, ktorá žila v Liptovskom Mikuláši 
v rokoch 1720-1945. Súčasťou je prehliadka synagógy.

Jánošíkova cesta - písal sa rok 1713, keď bol v  Mikuláši mučený a  popravený zbojnícky 
kapitán Juro Jánošík. Sprievodca Vám rozpovie jeho príbeh.

Viac dovolenky za menej peňazí

Zľavy vo výške 5 – 50 % 
na vstupy do najväčších atrakcií 
a najznámejších výletných miest 

v regióne počas celého roka

LIPTOV Region Card
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