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Zima na Liptowie to raj dla narciarzy na 70 kilometrach tras
narciarskich, ponad 100 kilometrach tras do uprawiania
narciarstwa biegowego, a także możliwości uprawiania
skialpinizmu, specerów po zaśnieżonej krainie, gorące
wody aquaparków, piękne jaskinie oraz zabytki architektury
ludowej.
Bezpośrednio w Liptowskim Mikulaszu znajdują się dwa
małe ośrodki narciarskie – w miejskiej części Podbreziny
z 700-metrową nartostradą i w Iľanove z 350-metrową
nartostradą. Oba ośrodki są sztucznie naśnieżane

i oświetlone. W okręgu o promieniu 30 km od miasta na zimowe przyjemności zapraszają Państwa
ośrodki narciarskie Jasná Nízke Tatry, Ružomberok - Malinô Brdo, SKI Žiarce - Pavčina Lehota,
Skicentrum Opalisko - Závažná Poruba, Javorovica Liptovský Ján, Vyšná Boca, Čertovica a Žiar -
Dolinky. Największym z nich jest ośrodek Jasná Nízke Tatry, który jest największym ośrodkiem
narciarskim. Został wybudowany na północnej i południowej stronie góry Chopok, które są połączone
nowoczesnymi kolejami linowymi. Od północy
jest to 24-miejscowa kolej linowa Funitel, a od
południa 15-osobowa gondolowa kolej linowa.
Narciarze mają do dyspozycji 30 kolei linowych
i wyciągów oraz 45 kilometrów nartostrad. Ich
górne stacje są połączone przez nową restaurację
Rotunda z możliwością zakwaterowania, skąd
roztacza się panoramiczny widok 360°. Miłośnicy
zjazdów freeride znajdą tu coś dla siebie w 12
strefach freeride i znakomitym snowparku. W tym
roku w Jasnej przybyła nowa 6-miejscowa
krzesełkowa kolej linowa Lúčky. Znajduje się tuż przy parkingu, dzięki czemu umożliwia narciarzom
wygodne wejście na nartostradę. Absolutnym hitem tegorocznego sezonu jest nowy GOPASS e-shop,
w którym można kupić karnety, pakiety pobytowe i usługi dodatkowe przez internet za korzystne

ceny. Po dniu spędzonym na stoku dobry będzie
z pewnością relaks w wodach liptowskich aquaparków.
Można wybrać spośród trzech, a na którykolwiek się
Państwo zdecydują - wybór będzie dobry. W Tatralandii
Tropical Paradise temperatura nie spada poniżej 30°C
i dzięki folii dachowej można się opalać również w środku
zimy, w Gino Paradise Bešeňová można doznać zalet
z wody geotermalnej, która wypływa z głębokości 1987
m, a jeśli wybiorą się Państwo Lúčky AQUA-VITAL Park,
czekają Państwa kąpiele pośród gór. Już drugi rok ośrodki
narciarskie i aquaparki będą połączone dzięki liniom

SKI&AQUA BUS. Od pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia do 21 kwietnia 2014 roku będą
kursować na 7 liniach. Mniej popularne linie zakończą swoje działanie 30.03.2014 r. SKI&AQUA BUS
jest bezpłatny dla posiadaczy karty rabatowej Liptov Region Card, która pozwala korzystać ze zniżek
w 50 punktach i miejscach wycieczkowych Liptowa. Dzięki liniom SKI&AQUA BUSOM mogą się
Państwo wygodnie przemieszczać również do największego miasta Liptowa – Liptowskiego
Mikulasza. Jego centrum historyczne to deptak z wieloma zabytkami, galeriami, muzeami, ale także
kawiarniami i restauracjami. Mamy nadzieję, że wybiorą Państwo z różnorodnej oferty Liptowa i do
domu powrócą pełni dobrej energii, przeżyć i pięknych wspomnień.

TATRALANDIA LIPTOWSKI MIKULASZ
[4 km]
Największy aquapark z zakwaterowaniem w
Europie Środkowej to idealne miejsce na
urlop dla osób w każdym wieku. Również w
najzimniejszych dniach w tropikalnym raju
Tropical Paradise można zaznać gorącego lata
w 7 basenach z morską, przejrzystą wodą. Jej
temperatura waha się między 32-36°C i na
organizm działa oczyszczająco oraz
regenerująco, wspomaga detoksykację
i wzmacnia odporność. Relaksowi sprzyja wiele atrakcji w basenach - dysze wodne, ławki do masażu
czy krzesła powietrzne i gejzery. Unikalny jest basen do snoorkowania, skąd można podziwiać
podmorski świat pełen prawdziwych koralowców czy rybek. Dla najmłodszych dzieci przygotowano
zabawę w basenie piratów z zamkiem Jumbo. Najbardziej przyciągają kąpiele pod gołym niebem w
dwóch basenach z wodą termalną (28-36°C), która wypływa z głębokości 2500 m i ma korzystne
działanie na drogi oddechowe i aparat ruchu. Radości z szybkiej jazdy można wypróbować na 5 rurach
o długości 72-101 m. Ofertę Tatralandii uzupełnia celtycki świat saun i centrum wellness.
Ráztocká 21, Liptowski Mikulasz, Tel.: 0915 834 644, bilety wstępu: aktualny cennik i więcej informacji na
www.tatralandia.sk, dzieci do 90 cm wstęp bezpłatny, korzystne ceny dla rodzin, zniżki grupowe, parking
i rury bezpłatne, bonus urodzinowy, LRC, , sezon zimowy: codziennie 10.00-22.00, niski sezon wiosenny:
codziennie 10.00-21.00

GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ [17 km]
Temperatura wody w basenach wynosi od 36° do
40°C. W miesiącach zimowych, można zabawić się
i zrelaksować w 7 basenach z wodą termalną,
1 basenie z ciepłą krystalicznie czystą wodą oraz
3 basenach krytych. W środku znajduje się
1 zjeżdżalnia, a w strefie adrenaliny wieża
z 6 zjeżdżalniami, basen dla dzieci z atrakcjami, oraz
basen z falami morskimi. Kolejna dawka relaksu
czeka na Was w Wellness&Spa - kompleksie
5 rodzajów saun, lub można skusić się na jeden
z wielu rodzajów masaży w Centrum Relaksacyjnym.
Bešeňová, Tel.: 430 77 00-01, www.ginoparadise.sk, wstęp: osoba dorosła od 11 €/3 godziny, dziecko do
lat 18 od 8 €/3 godz., dzieci do lat 6 bezpłatnie, rabaty grupowe, LRC, 
codziennie: do 23.12.: 10.00-21.00, 24.12.: 10.00-16.00, 25.12.: 10.00-21.00, 26.12.-30.12.: 10.00- 22.00,
31.12.: 10.00-18.00 oraz Sylwester w basenach 20.00-02.00, 1.1.: 12.00-22.00, od 2.1.: 10.00-22.00

LÚČKY AQUA-VITAL PARK [22 km]
Zewnętrzny basen rekreacyjny z atrakcjami
i wodą o temperaturze 28-32°C, zewnętrzny
basen do relaksu na siedząco z temperaturą
leczniczej wody mineralnej 36-38°C, wewnętrzny
leczniczy basen mineralny, świat saun. Nowo
otwarte Wellness w Dependance Liptov - z suchą
i mokrą jaskinią solną, jacuzzi ze słoną wodą
przygotowaną z morskiej soli, sauna fińska, sauna
na podczerwień, kadź chłodząca. Do tego
spokojna atmosfera i piękne widoki na Góry

Choczańskie - to wszystko dla Państwa.
Lúčky, Tel.: 437 55 66, www.kupele-lucky.sk, wstęp: osoba dorosła 9 €/3 godz., dziecko 3 - 14 lat 6,50 €/3
godz., do 3 lat bezpłatnie, bezpłatny parking, wejścia rodzinne, promocje, LRC, , październik-kwiecień:
pon.-pt.: 15.00-21.00, sob.-nd., święta: 12.00-21.00, maj-wrzesień: codziennie 9.00-21.00

KĄPIELISKO TERMALNE HOTELU SOREA MÁJ*** [10 km]
25-metrowy basen pływacki oraz basen z miejscami siedzącymi wypełnione są wodą ze źródła
termalnego Rudolf o temperaturze 28°C.
Liptovský Ján, Tel.: 520 81 00, www.sorea.sk/maj, wstęp: osoba dorosła rano 3 €, dziecko 2 €, osoba dorosła
po południu 5 €, dziecko 3,30 €,  , pon-niedz: 8.00-11.00, 13.00-20.00, wt: zamknięte

DEMIANOWSKA JASKINIA WOLNOŚCI [11 km]
Najczęściej odwiedzana jaskinia na Słowacji zafascynuje Cię
bogatą dekoracją naciekową i kolorowymi jeziorami
krasowymi.
Demänovská dolina, Tel.: 559 16 73, www.ssj.sk, wstęp: osoba
dorosła 8 €, dziecko 4 € 
codziennie z wyjątkiem poniedziałków: 27.12.-31.05: wejścia
9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 01.01.: zamknięte 

JASKINIA STANISZOWSKA [13 km]
Poczuj tajemniczą atmosferę jaskini oczami grotołaza. W jaskini poruszać się będziesz z latarką
czołową. Zapraszamy również z dziećmi - ciekawy wykład zainteresuje również tych największych
rozrabiaków.
Jánska dolina 185, Tel.: 0908 640 061, www.stanisovska.sk, wstęp: osoba dorosła 6 €, dziecko 3,50 €, LRC,
codziennie: wejścia 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

PODZIEMIE POD WIEŻAMI [9 km]
Zanurz się z nami w przygodę monety. Przeżyjemy przemianę kawałka rudy
metalu na przedmiot, który towarzyszy ludziom już tysiące lat. Podczas
zwiedzania poczujemy chłód podziemia, gorączkę warsztatu kowala
i wilgoć szumiącej wody w spływach. Znajdą tu coś dla siebie również
najmłodsi.
Liptovský Ján 150, Tel.: 0908 640 061, www.podvezami.sk, wstęp: osoba dorosła
4 € dziecko 2,50 €, LRC, codziennie wejścia: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00

NIEDŹWIEDZIA SZTOLNIA (MEDVEDIA ŠTÔLŇA) [13 km]
Poznaj historię starej kopalni złota w migoczącym światle palników
olejowych. W kopalni mieszkają podziemne elfy, które strzegą bogactwa
ukrytego w ziemi. Idealne miejsce dla całej rodziny.

Žiarska dolina, Tel.: 0908 640 061, www.stolna.sk, wstęp: osoba dorosła 5 €, dziecko 3 €, LRC, 01.11.-31.03.:
Sob-Niedz, święta, wakacje: 10.00-16.00, 01.04.-31.10.: codziennie 10.00-16.00

KOŚCIÓŁ ARTYKULARNY W ŚWIĘTYM KRZYŻU [10 km]
Nie tylko zaskoczy Cię swoim rozmiarem (największy protestancki
kościół w Europie Środkowej), ale też zainteresuje swoim
barokowym wnętrzem i malowidłami na ścianach.
Svätý Kríž, Tel.: 559 26 22, 0918 828 149, www.drevenykostol.sk, wstęp:
opłata dobrowolna, , 01.10-31.05.: 9.00-15.00, 01.06.-30.09.: 9.00-
17.00 • Nabożeństwo w każdą niedzielę 9.00-10.00

MUZEUM WSI LIPTOWSKIEJ W PRIBYLINIE [22 km]
Odkryjesz tu, jak wyglądało życie na wsi na Liptowie pod koniec
XIX i na początku XX wieku. Zajrzyj do domów rzemieślników,
zwykłych ludzi, sołtysa, nauczyciela lub ziemianina. Zabytkowe
domy zostały przeniesione tutaj głównie ze wsi, które zostały
zalane zbiornikiem wodnym Liptovská Mara.
Pribylina, Tel.: 529 31 63, www.liptovskemuzeum.sk, wstęp: osoba
dorosła 3 €, dziecko 1,50 €, LRC, 01.11.-30.04.: Pon-Niedz: 9.00-16.00

WILKOLINIEC [33 km]
Wieś Vlkolínec, która została
wpisana na listę UNESCO znajdą
Państwo za miastem Ružomberok. Podziwiajcie widok pięknych
domów o jaskrawych kolorach oraz piękne krajobrazy.
Tel.: 0918 596 432, www.vlkolinec.sk, wstęp: osoba dorosła 2 €, dziecko
1 €, LRC, , codziennie oraz wystawa w Domu rolnika i Galeria Sztuki
Ludowej: 16.10-15.04.: wt-pt: 10.00-15.00, sob-niedz: 10.00-16.00,
16.04.-15.06.: wt-pt: 9.00-15.00, sob-niedz: 9.00-16.00

Zimowy krajobraz górski na Liptowie przyciąga wielu miłośników turystyki pieszej. Prosimy jednak
wszystkich turystów, aby nie wchodzili na zimowe zamknięte szlaki turystyczne, rozważyli warunki
pogodowe i stopień trudności trasy, a przede wszystkim nie przeceniali własnych umiejętności
i śledzili na bieżąco informacje na stronie internetowej Górskiego Pogotowia Ratunkowego
www.hzs.sk. Polecamy też wykupić ubezpieczenie w górach, które pokrywa koszty interwencji
Górskiego Pogotowia Ratunkowego lub akcji poszukiwawczej. 
Przygotowaliśmy kilka propozycji wycieczek zimową porą, więcej informacji znajdą Państwo na
mapach turystycznych.

JASNA [15 km]
Wjedźcie kolejką linową i podziwiajcie niesamowite widoki z drugiego najwyższego szczytu w Tatrach
Niskich - Chopoku (2024 m n.p.m). Podróż zaczyna się na Bielej Púťi czteroosobową kanapą, następnie
kontynuowana jest wyciągiem Twinliner do stacji Priehyba. Stamtąd na sam szczyt Chopoku
wjedziecie 24-osobową kolejką linową Funitel, której konstrukcja posiada najbardziej zaawansowane
technologie na świecie.

Kolejki linowe na Chopok, Demänovská dolina, Tel.: 0907 886 644,
www.jasna.sk, bilet: osoba dorosła 18 €, dziecko 13 €
Biela Púť - Priehyba - Chopok: czynne codziennie do 31.01.: 8.30-15.30,
od 01.02.: 8.30 -16.00

ŻIARSKA DOLINA [13 km]
Spacer po Żiarskiej Dolinie do schroniska Žiarska chata należy do
najbardziej popularnych w Tatrach Zachodnich. Po około 1,5 godzinie
spaceru dotrzecie do Žiarskiej chaty, w której można odpocząć
i zregenerować siły. Tą samą drogą wrócicie się do ujścia Żiarskiej
Doliny, gdzie po drodze możecie jeszcze zwiedzić Niedźwiedzią

Sztolnię (więcej informacji w części Podziemie Liptowa). W Tatrach Zachodnich, turyści mogą przez
cały rok zdobywać szczyty Plačlivô (2125 m n.p.m.) i Baranec (2185 m n.p.m.).

OBŁAZY - MŁYNY WODNE W DOLINIE KWACZAŃSKIEJ [17 km: Liptowski Mikulasz - ujście
Doliny Kwaczańskiej]
W sercu czarującej Doliny Kwaczańskiej ukrywają się stare młyny wodne, dostępne ze szlaków
turystycznych z miejscowości Kwaczany, Huty i Veľké Borové. Dzięki pracy wolontariuszy w dolnym młynie
odnowiono oryginalną technologię napędzaną przez drewniane koło wodne, którą turyści mogą zobaczyć
w trakcie działania. W drodze z miejscowości Kwaczany w stronę młynów można znaleźć niewielki punkt
widokowy w punkcie Maly Roháč, skąd roztaczają się nieznane dotychczas widoki na piękno doliny.
Dolina Kwaczańska, www.oblazy.sk, dostępne codziennie 9.00-17.00, dowolne wpłaty na eksploatację
i odnowę

MUZEA • GALERIE • ZABYTKI • ARCHITEKTURA LUDOWA
JASKINIE • PARKI WODNE • SPORTY ZIMOWE

Trasa A Jasná – Tatralandia
Trasa B Jasná – Jánska dolina
Trasa C Jasná – Bešeňová – Lúčky
Trasa D Hrabovo – Bešeňová – Lúčky
Trasa E Jánska dolina – Tatralandia
Jasná SKI BUS
Ružomberok – Malinô Brdo (Hrabovo) SKI BUS

SKI & AQUA BUS

StanišovskáStanišovská
jaskyňajaskyňa

Vyšná BocaVyšná Boca

ČertovicaČertovica

GINOGINO
PARADISEPARADISE
BešeňováBešeňová
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Odległości podawane w opisach są odległościami Liptowski Mikulasz – odwiedzane miejsce.

ZIMA 2013/2014 – GORĄCE NOWOŚCI AQUAPARKI PODZIEMIE LIPTOWA

ZABYTKI ARCHITEKTURY LUDOWEJ

TURYSTYKA ZIMOWA



Zapraszamy Państwa do poznania najpiękniejszych zabytków, interesującej historii
i wyjątkowych osobliwości Liptowskiego Mikulasza. W celu ich odkrycia oferujemy
usługi przewodnika turystycznego, który oprowadzi Państwa po 5 różnych trasach
zwiedzania. Każda z nich jest atrakcyjną, około godzinną opowieścią z wieloma
przystankami w historycznym centrum. Jeżeli zdecydują się Państwo sami
poznawać miasto, w ofercie zwiedzania tematycznego mamy dla Państwa
przygotowaną trasę Sześć przystanków w samym sercu Liptowskiego Mikulasza.

Przystanek pierwszy: KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Pierwszy przystanek jest symboliczny, przy najstarszym zabytku miasta,
kościele św. Mikołaja. Jego potężne mury strzegą dostępu do 3 gotyckich
ołtarzy z rzadko spotykanymi rzeźbami, kamiennej chrzcielnicy
i malowidła łuku triumfalnego. Kościół zyskał dzisiejszy kształt po
gruntownej renowacji w latach 1941-1943.
Námestie osloboditeľov 20 [D5], Tel.: 552 21 42, www.faralm.sk, 
dostępny podczas mszy świętych: pon.-pt.: 6.15, 17.00*, sob.: 7.00, 17.00*,
niedz.: 6.15, 8.00, 9.15, 10.45, 18.15
*msza wieczorna, po zmianie czasu z zimowego na letni, jest odprawiana
o godz. 18.15

Przystanek drugi: DWÓR PONGRACÓW -
obecnie CENTRUM KOLOMANA SOKOLA
Przez stulecia dwór był własnością rodziny szlacheckiej Pongraców.
Obecnie znajduje się w nim galeria z największym zbiorem dzieł twórcy
słowackiej grafiki nowoczesnej - Kolomana Sokola, który poświęcił je
rodzinnemu miastu. 
Námestie osloboditeľov 28 [C4], Tel.: 562 00 35, www.galerialm.sk, wstęp:
osoba dorosła 2 €, dziecko 1 €, , całoroczne: wt.-sob.: 10.00-17.00

Przystanek trzeci: DWÓR RODU
ILLEŠZHÁZY - obecnie MUZEUM im.
JANKA KRÁĽA
Obiekt w przeszłości mieścił urząd głównego miasta regionu
Liptowa. Dlatego zakładano, że legendarny herszt zbójników
Janosik był sądzony właśnie tutaj. Jego okrutne przesłuchanie,
tortury oraz tamte czasy przybliża wystawa Sala tortur w Mikulaszu.
Ważne fakty z bogatej 700-letniej historii Liptowskiego Mikulasza
przybliża kolejna wystawa muzeum Rozdziały z historii miasta. 
Námestie osloboditeľov 30 [C4], Tel.: 552 25 54, www.mjk.sk, wstęp:

Rozdziały z historii miasta, Sala tortur w Mikulaszu - osoba dorosła 2 €, dziecko 1 €, LRC, 01.09.-30.06.:
pon., wt., czw., pt. 9.00-16.00, śr.: 9.00-18.00, sob.: zamknięte, niedz. 10.00-17.00

Przystanek czwarty: Narodowy zabytek kultury ČIERNY OROL - obecnie MUZEUM REGIONU
LIPTÓW
Čierny Orol to w przeszłości zajazd dla gości. Kiedy w XIX wieku dobudowano do obiektu scenę
teatralną, stał się on kulturalnym i społecznym centrum miasta. Również obecnie mają tu swoją
siedzibę instytucje kulturalne - sekcja literatury naukowej liptowskiej biblioteki im. G. F.
Belopotockiego, Liptowski Dom Kultury i Muzeum Regionu
Liptów, które zapozna odwiedzających z historią łowiectwa
i rybołówstwa w regionie Liptów począwszy od średniowiecza.
Dzięki dużej kolekcji wypchanych zwierząt, muzeum to jest
również atrakcją dla rodzin z dziećmi. 
Muzeum regionu Liptów, Ulica 1. mája 28/196 [E6], Tel.:
551 47 85, www.liptovskemuzeum.sk, wstęp: osoba dorosła 1 €,
dziecko 0,35 €, LRC, , 01.11.-30.04.: pon.-pt.: 8.00-16.00, sob.-
niedz.: wcześniej umówione grupy, 01.05.-30.06.: pon.-pt.:
8.00-16.00, sob.-niedz.: 11.00-16.00

Zima w Liptowskim Mikulaszu jest związana z wieloma tradycyjnymi imprezami. Teraz, w grudniu, mogą
Państwo poczuć świąteczny nastrój na targu w Liptowskim Mikulaszu, kiermaszu bożonarodzeniowym,
koncertach adwentowych, warsztatach. Na Sylwestra w centrum historycznym zapanuje wesołość i zabawa,
a Nowy Rok przywitamy koncertem noworocznym. Pod koniec stycznia można podziwiać piękno łyżwiarstwa
figurowego podczas konkursu o Grand Prix regionu Liptów. W lutym Centrum Informacji przedstawi nową
trasę zwiedzania miasta - Artyści Liptowskiego Mikulasza. Marzec obfituje w tradycje, można wtedy podziwiać
w mieście pochód karnawałowy i regionalny przegląd dziecięcego folkloru muzycznego Liptowskie nuty.
Pod koniec miesiąca miasto będzie gościć 40 edycję festiwalu teatru amatorskiego Mikulasz Belopotockiego.
W kwietniu Liptowski Mikulasz roztańczy się dzięki tancerkom orientalnym podczas Liptowskiego Festiwalu
Otientu. W Poniedziałek Wielkanocny zespół folklorystyczny Váh przygotuje śmigus-dyngus. W maju z szeregu
imprez wybieramy 66 Międzynarodowy Slalom Tatrzański, puchar Słowacji w BMX, tradycyjne sadzenie
kwiatów Sadenie májov czy tradycyjne powitanie maja. Bliższe informacje na www.mikulas.travel

Bowling: Penzión Bowling, Starohorského 3 [D3], Tel.: 562 06 25, www.penzionbowling.sk, • Kryta
pływalnia, Vajanského ulica 20 [D3], Tel.: 552 03 06, www.vpslm.sk • Hale gokartowe: Kart Centrum Liptov,
Palugyayho 1 [B1], Tel.: 0903 999 222, www.kartcentrum.sk, LRC, / Monaco Grand Prix, Priemyselná zóna
545 [F11], Tel.: 0903 217 264, www.monacograndprix.sk, LRC • Łyżwy: grudzień 2013 - marzec 2014: Stadion
Zimowy, Partizánov 14 [E4], Tel.: 562 14 49, zasadniczo co niedzielę - rozkład na www.mhk32lm.sk / Ruchome
lodowisko przy Fitness B, Smrečianska 670 [F11], Tel.: 553 41 58, codziennie 16:00-19:00 • Narty: Ośrodek
narciarski Iľanovo [G6], Tel.: 0903 862 043 / Ośrodek narciarski Podbreziny [F11], Tel.: 552 21 53
• Wielofunkcyjna Hala Sportowa Liptov Aréna, Brezovec 1053/1 [A1], Tel.: 0915 297 271, www.vpslm.sk,

• Sporty nietradycyjne: Mutton, Tel.: 0918 417 487, www.mutton.sk / Xsport, Vitálišovce [F11], Tel.:
0911 443 194, www.xsport.sk, LRC / Rafting adventure, Tel.: 0948 906 506, www.raftingadventure.sk, LRC
• Squash Liptov, Starohorského 4083/1 [D3], Tel.: 562 00 53, www.squash-liptov.sk • Tenis: Relax tenis club,
Nábrežie Janka Kráľa 4359 [E3], Tel.: 0918 718 829, www.r-t-c.sk, . Bliższe informacje na www.mikulas.travel

Nad Liptowskim Mikulaszem wznosi się popularny punkt widokowy - góra Háj. Z jego szczytu roztacza
się panoramiczny widok na miasto, okoliczne wsie i pagórki, zbiornik wodny Liptovská Mara i symbol
Słowacji - górę Krywań. Znajduje się tu też największy cmentarz wojskowy na terenie byłej Czechosłowacji.
Jego głównym punktem jest pomnik poświęcony poległym podczas uwalniania Liptowskiego Mikulasza
podczas II wojny światowej. Na górę można wejść pieszo (z centrum miasta to ok. 4 km) lub wjechać
autem. W okresie zimowym zalecamy rozważyć przjezdność drogi Cesta hrdinov [A11].

KAMIENIE MILOWE HISTORII MIASTA
Przewodnik zaprowadzi Państwa w miejsce,
gdzie rozpoczyna się historia, kiedy wokół
kościoła św. Mikołaja stopniowo rozrastało się
miasto o takiej samej nazwie. Dowiedzą się
Państwo, jak poprzez wieki zmieniał się jego
wygląd i funkcjonowanie, poznają Państwo
osobliwości dotyczące szlacheckiego rodu
Pongraców. Na koniec mogą Państwo wstąpić do
zabytkowej świątyni i nacieszyć się pięknem jej
zdobień. 

TAJEMNICE UKRYTE ZA MURAMI DOMÓW W
HISTORYCZNYM CENTRUM
Podczas opowiadań o życiu osobistości i zwykłych obywateli miasta do połowy XX wieku przewodnik
wciągnie Państwa w ruchliwą atmosferę dzisiejszego centrum historycznego, gdzie tętnił ożywiony
ruch w sklepach, pracowniach i gospodarstwach domowych. Były tu przychodnie, apteki, banki,
kancelarie notarialne i adwokackie czy restauracje.

ŻYDZI W LIPTOWSKIM MIKULASZU
Sześć pierwszych rodzin żydowskich sprowadziło się do Liptowskiego Mikulasza około 1720 roku,
a już w 1828 roku Żydzi stanowili połowę obywateli. Przewodnik przybliży Państwu dzieje zacnych

kupców, postępowych przedsiębiorców, ale
również nauczycieli, lekarzy, adwokatów.
Chociaż ich działalność pozostawiła wyraźny
ślad w historii miasta, obecnie jedynym
wspomnieniem pozostaje majestatyczna
synagoga. Wizyta w niej wieńczy trasę
z przewodnikiem. 

DROGA JANOSIKA
W Liptowskim Mikulaszu w 1713 roku został
osądzony i stracony Janosik, legendarny herszt
zbójników. Przewodnik opowie Państwu
absorbującą historię pełną faktów i mitów,
tęsknoty za wolnością i sprawiedliwością, ale

również okrucieństwa i strachu. Narzędzia tortur, rysunki z epoki przedstawiające tortury, opis
protokołu z przesłuchania Janosika mogą Państwo obejrzeć na wystawie Sala tortur w Mikulaszu.

Trasa przedstawi historie życia i dzieła ważnych
artystów, twórców teatralnych, pisarzy i muzyków,
którzy czerpali inspiracje dla swojej twórczości w
Liptowskim Mikulaszu i okolicach. Zwiedzaniem
rozpocznie się seria imprez„Liptowski Mikulasz -
miasto sztuki“. Cały 2014 rok upłynie pod
znakiem sztuki w różnych jej formach.

MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO ZWIEDZANIA MIASTA Z PRZEWODNIKIEM
piątek 21 lutego 2014 roku rozpoczęcie o godz. 15:00 przed Centrum
Informacyjnym
Bliższe informacje i zamówienia usług przewodników:
Centrum Informacyjne Miasta Liptowski Mikulasz
Námestie mieru 1 [B4], 031 01 Liptowski Mikulasz
Tel.: 044/16 186, 552 24 18, www.mikulas.travel
15.09.-30.06.: pon.-pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00, niedz. zamknięte
usługi przewodnika 2 €/osobę (minimum 32 €), LRC [XY] – współrzędne na mapie miasta Liptowski Mikulasz

Przystanek piąty: Ulica Tranovského - GALERIA LIPTOWSKA
P. M. BOHÚŇA i DOM FOTOGRAFII 
Spokojny ryneczek jest ulubionym miejscem wypoczynku. Do jego
przyjemnej atmosfery przyczyniają się liczne rzeźby, między innymi
również dzieło Alojzego Štróbla Nasza matka, które jest
zaewidencjonowane w paryskim Luwrze jako dzieło należące do
najdoskonalszych rzeźb świata. Rynek otaczają stara ewangelicka
plebania (obecnie wystawa muzealna Tatrín i Tęsknoty narodu
słowackiego), kościół ewangelicki i GALERIA LIPTOWSKA P.M.BOHÚŇA.
Galeria w czterech ekspozycjach stałych prezentuje 5000 dzieł sztuk
plastycznych słowackich autorów. Pomieszczenia galerii goszczą
również pierwszą specjalistyczną instytucję fotograficzną na Słowacji -
DOM FOTOGRAFII, który organizuje wystawy, zajęcia praktyczne i festiwal Międzynarodowa letnia
szkoła fotografii.
Galeria Liptowska P.M.Bohúňa, Tranovského ulica 3 [D5], Tel.: 552 27 58, www.galerialm.sk, wstęp: osoba
dorosła 3,50 €, dziecko 1,75 €, cały rok: wt.-sob.: 10.00-17.00, 04.12.2013-06.01.2014: zamknięte
Dom fotografii, Tranovského ulica 3 [D5], Tel.: 0905 288 717, www.domfoto.sk, wstęp: osoba dorosła 1 €,

dziecko 0,50 €, cały rok: wt.-sob. 10.00-17.00, 04.12.2013-
06.01.2014: zamknięte

Przystanek szósty: FONTANNA METAMORFOZY
z dziełem Hołd dla twórczego myślenia 
Fontanna jest poświęcona zasłużonym obywatelom miasta,
a w szczególności Aurelowi Stodole - wynalazcy turbin
parowych. Ich nazwiska zostały uwiecznione na czarnym
granicie fontanny, obracające się górne bloki symbolizują
łopatki turbinowe, ale również ciągłe zmiany i ruch. 
Námestie osloboditeľov [C5]

Synagoga, Hollého ulica [C4], otwarta na żądanie w Muzeum Janka Kráľa, wstęp: osoba dorosła 1 €,
dziecko 0,50 € • dawny Dom Żupny (obecnie urząd powiatowy), Námestie osloboditeľov 1 [C5] •
Gimnazjum im. M.M. Hodžy, Hodžova 13 [A3] • Kościół Ewangelicki z rzeźbami kaznodziejów Juraja

Tranovskiego i Michala Miloslava Hodžy, Tranovského 6
[C6] • dzielnica Vrbica: Kościół Ewangelicki [F6], dom
rodzinny rodzeństwa Rázus (obecnie wystawa
muzealna) [G7], cmentarz dzielnicy Vrbica (miejsce
spoczynku wielu ważnych osobistości) • dzielnica
Okoličné [F11]: klasztor franciszkański, pałac Kaštieľ
Okoličániovcov• dzielnica Palúdzka [B1]: pałac Kaštieľ
Vranovo z rzeźbą Janosika (miejsce więzienia Janosika),
pałac Kaštieľ Bocian, Kościół Ewangelicki, Kościół św.
Jana Apostoła

RUMANSKÝ ART CENTRE
Oryginalne, nowoczesne wnętrze dobrze eksponuje dzieła braci - artystów Ivana i Igora Rumanskich
w ich prywatnej galerii.
Ulica Ester Martinčekovej Šimerovej 4506/4 (obok supermarketu Hypernova) [C3], Tel.: 0903 510 072,
www.rumanskyartcentre.sk, wstęp: osoba dorosła 1,50 €, dziecko 1 €, , całoroczne: wt.-pt.: 13.00-17.00
(po uzgodnieniu telefonicznym również poza godzinami otwarcia)

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY Z MUZEUM L. MATTYASOVSZKIEGO
Największy kościół gotycki regionu Liptów znajduje
się w dzielnicy Okoličné. W jego wnętrzach
znajduje się jedyne muzeum z gotyckimi rzeźbami
mistrza Pawła z Lewoczy z fragmentami skrzydła
oryginalnego ołtarza czy barokowymi
przedmiotami liturgicznymi.
Kláštorná 123 [F11], Tel.: 0949 217 797,
www.farnostokolicne.sk, www.sakralnacesta.sk,
wstęp: wolny datek, 01.09.-30.06.: dostępny w czasie
mszy świętej lub po uzgodnieniu telefonicznym, msze
święte: pon.-sob. 18.00, niedz. 9.00, 11.00, 18.30

INNE INTERESUJĄCE PUNKTY MIASTA

WPROWADZENIE NOWEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W MIEŚCIE - ARTYŚCI Z LIPTOWSKIEGO MIKULASZA
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LIPTOWSKI MIKULASZ INNE MOŻLIWOŚCI ZWIEDZANIA MIASTA Z PRZEWODNIKIEM ZAPROSZENIE NA IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE

SZEŚĆ PRZYSTANKÓW W SAMYM SERCU LIPTOWSKIEGO MIKULASZA
AKTYWNOŚCI SPORTOWE W MIEŚCIE

WIDOK Z GÓRY HÁJ

CENTRUM INFORMACYJNE MIASTA LIPTOWSKI MIKULASZ
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SŁOWACJA

Tel.: 00421/44/16 186, 552 24 18  Fax: 00421/44/551 44 48
mail: info@mikulas.sk, www.mikulas.travel, www.mikulas.sk

REGION LIPTOV (Regionalna Organizacja Turystyczna), Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš, www.visitliptov.sk

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

Zapewniamy
• zakwaterowanie, wymianę walut, ubezpieczenie

w przypadku akcji ratunkowej w górach
• zezwolenia na wędkowanie na akwenach

państwowych
• podawanie ogłoszeń, dostęp do internetu

czy faxu
• reklamę na oficjalnej witrynie internetowej

www.mikulas.sk oraz www.mikulas.travel

Oferujemy
• materiały propagacyjne
• mapy turystyczne i atlasy, mapy tras rowerowych,

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

• książki, pamiątki, widokówki

Bilety / Przedsprzedaż biletów
• sprzedaż biletów na imprezy 

kulturalne i sportowe w Liptowskim 
Mikulaszu, na Słowacji i w Czechach

Usługi przewodnika
• regularne uslugi przewodnika po mieście

Liptowski Mikulasz w miesiącach 
lipiec – sierpień LRC

• w pozostałych miesiącach usługi przewodnika na
zamówienie

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 0903 804 856
• STRAŻ POŻARNA 150 • (GOPR) NISKIE TATRY 044/559 16 78, 18 300 • (GOPR) TATRY ZACHODNIE
044/558 62 18, 18 300

– dostęp bezbarierowy,  LRC – zniżki z Liptov Region Card

Z M I A N A  C E N  I  G O D Z I N  O T W A R C I A  Z A S T R Z E Ż O N A

Zdjęcia: archiwum Centrum Informacyjne Miasta i Muzeum Janka Kráľa, Ing. Michal Rengevič.

LIPTOV Region Card 
„Dłuższy urlop w niższej cenie“.

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

miejsc wypoczynkowych w regionie.

W sprzedaży za 5 €, 
również w Centrum Informacyjnym Miasta.

GPS:  N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´

www.mikulas.travel
www.mikulas.sk

Pon – Pt Sob Niedz

15. 9. – 30. 6.

1. 7. – 14. 9.

9.00 – 17.00 9.00 – 13.00 zamknięte

9.00 – 18.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00

© Mesto Liptovský Mikuláš, Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš, 2013

www.liptovcard.sk
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