Mesto olympijských
víťazov - Prvenstvá v podobe

zlatých olympijských medailí priniesli
mestu pretekári vo vodnom
slalome – Michal Martikán a
Elena Kaliská. Na víťazstvá sa
pripravujú na tratiach Areálu
vodného slalomu Ondreja
Cibáka, kde sa pravidelne
konajú vrcholové medzinárodné preteky. Skrotiť divokú
vodu a vyskúšať celú škálu
netradičných športov tu
môžu aj rekreační športovci.

O histórii, súčasnosti a budúcnosti mikulášskeho turizmu sa dozviete počas hodinovej prechádzky so sprievodcom, ktorú zakončíme
v unikátnom interaktívnom múzeu – Slovenskom múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva. Uvidíte jedinečný exponát – kostru j askynného
leva. So sprievodcovskými službami získate možnosť prehliadnuť si
expozície SO ZĽAVOU AŽ DO 50 % ZO VSTUPNÉHO.

prvenstvá

turistická aplikácia
Liptovský Mikuláš
do vášho mobilného zariadenia

www.mikulas.sk/turisticka-aplikacia

v historickom
centre mesta

8. ročník sprievodcovských služieb v Liptovskom Mikuláši

Aquapark Tatralandia

Celoročný areál vodnej zábavy s ubytovaním, najväčší na Slovensku, v Čechách a Poľsku, sa nachádza len 4 km od historického centra mesta. Na svoje si tu prídu malí aj veľkí v 14 bazénoch s termálnou, morskou
aj čírou vodou, 26 toboganoch, šmýkačkách
a surfovacích vlnách,

Júl – august 2016: Bezplatné prehliadky so sprievodcom v slovenskom a anglickom jazyku každý piatok so začiatkom o 16.00 pred
Informačným centrom. Mimo bezplatných prehliadok si možno
služby sprievodcu objednať na ktorýkoľvek termín: v slovenskom jazyku
skupina do 14 osôb 28 €/hod., nad 14 osôb 2 €/osoba. V cudzom jazyku
skupina do 14 osôb 35 €/hod., nad 14 osôb 2,50 €/osoba.
V ponuke je 6 ďalších prehliadkových trás plných zaujímavostí.

prvé turistické informačné centrum
na Slovensku po roku 1989

Tropical Paradise,
Keltskom saunovom
svete, Wellness centre
a Funparku.
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@ info@mikulas.sk
w www.mikulas.travel

Projekt je realizovaný
s finančnou podporou Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.

MIKULÁŠSKEHO

turizmu
1888 – Prvé lyže
v Liptovskom Mikuláši
1911 – Prvý slovenský
Sprievodca po Tatrách
1919 – Prvý slovenský
turistický spolok
11 NAJ historického
centra
Najmodernejšie
múzeum Slovenska
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Prvé lyže doputovali do Mikuláša r. 1888 až z ďalekého Nórska
a spôsobili tu hotovú senzáciu.
Úsmevnú historku o tom, čo nasledovalo, vám rozpovie sprievodca. Podľa nórskeho vzoru
zhotovoval lyže aj prvý známy Prvá doprava k jaskyni, autobus p. Russlovenský výrobca, miestny maj- náka, 1934. Hore: Pred novým vstupom
ster Ján Strižka. Takmer storočné do Demänovskej jaskyne, 1930.
lyže uvidíte a rôzne zaujímavosti sa
dozviete v Múzeu Janka Kráľa, ktoré
mapuje počiatky športu a turistiky
v meste a okolí. V expozícii sa nachádza aj prvý slovenský Sprievodca po
Tatrách, ktorého výtlačky smerovali
z Liptovského Mikuláša k turistom
v roku 1911. O desať rokov neskôr bol
z iniciatívy autora tohto bedekra, Miloša Janošku, v Liptovskom Mikuláši
založený časopis Krásy Slovenska,
ktorý si získal veľkú popularitu a vychádza dodnes.
Ľudmila Holá-Stodolová, jedna z prvých lyžiarok, 1917.
Na obálke: Mikulášski turisti na Kriváni v roku 1912.

Najmodernejšie
múzeum v SR

Priamo z mesta
dovidíte až na Kriváň a dva
národné parky – TANAP a NAPANT

11 NAJ historického centra
Dokonalý súlad historických dominánt a moderných prvkov nájdete priamo v historickom centre mesta, ktoré je zároveň p
 ešou
zónou, miestom oddychu a kultúrneho vyžitia.
Štyri vyhľadávané múzeá, tri galérie so špičkovými
dielami slovenských umelcov, synagóga s bohato
zdobeným secesným interiérom, neprehliadnuteľná
fontána Metamorfózy s menami výnimočných rodákov, či socha Naša matka, v parížskom L ouvri
evidovaná ako výtvor patriaci medzi
najdokonalejšie sochy sveta. Týchto 11 NAJ atraktivít predstavuje aj
nová mobilná turistická aplikácia
Liptovský Mikuláš, ktorej súčasťou
je tiež audiosprievodca v najstaršej
stavebnej pamiatke mesta – v Kostole sv. Mikuláša.

Gymnázium
M M. Hodžu

Chopok (2024 m)
Synagóga

Kostol
sv. Mikuláša

Evanjelický kostol

SMOPaJ

Poludnica (1549 m)

Historické centrum
11 NAJ

Ideálnym vyhliadkovým miestom je vrch Háj-Nicovô na okraji
mesta, ani nie 4 km od historického centra. Z jeho vrcholku
(747 m) sú úžasné výhľady na mesto s Liptovskou Marou, veľkú časť malebného Liptova a najmä panorámu Nízkych Tatier,
Západných Tatier aj Chočských vrchov. Liptovský Mikuláš je
zároveň skvelým východiskovým bodom do týchto pohorí.
Dominantné miesta pre turistiku, turistické chaty a chodníky
zobrazuje aj bronzový kruhový reliéf Liptovských Tatier (ø 154
cm). Nachádza sa na priečelí budovy na Pišútovej ulici č. 2, kde
v rokoch 1945-49 sídlilo ústredie Klubu slovenských turistov a
lyžiarov (v blízkosti Fontány Metamorfózy). Počas 2. svetovej
vojny túto bronzovú „mapu“ vytvorili dvaja židovskí muži, ktorých práca na reliéfe zachránila pred koncentračným táborom.

Demänovská hora
(1304 m)

Prvým múzeom v meste bolo Múzeum slovenského krasu, založené po dlhých peripetiách v roku 1930. Prvým správcom múzea
s expozíciou v Župnom dome sa stal významný geológ a speleológ Ján Volko-Starohorský (1880-1977), ktorý si uvedomoval dôležitosť ochrany prírody v dobe, keď jej málokto venoval pozornosť.
Nositeľom jeho ideí a nasledovníkom inštitúcie, ktorú spoluzakladal, je dnes Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ). Od roku 1949 sídli v bývalom jezuitskom kláštore
na Školskej ulici. Za posledné roky prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa stalo najmodernejším múzeom Slovenska.
Na ploche 1400 m2 prezentuje vzácne exponáty – kalcity z doby
ľadovej, pravekú kultovú masku, či vzácnu kostru jaskynného leva
– jeden z 10 nálezov na území dvoch kontinentov – Európy a Ázie.
Demänovská
dolina

Siná (1560 m)

Pohľad do interaktívnych expozícií múzea:
1. Hory, človek, NATURA 2000, 2. Zem, miesto pre život.
Vľavo: Model kostry jaskynného leva.

Pri prehliadke múzea, ktoré sa jedinečnosťou svojho zamerania vyrovná moderným svetovým múzeám, čaká návštevníkov
množstvo zážitkov – môžu tu zažiť aj atmosféru vzniku Zeme,
ale tiež ujasniť si svoj vlastný postoj k životnému prostrediu.

Chabenec (1955 m)

Pohľad na mesto zo severu
– v pozadí hrebeň Nízkych Tatier.

