
Pierwsze narty dotarły do Mikula-
sza w 1888 r. z dalekiej Norwegii 

i wywołały tu sensację. Zabaw-
ną historię, co się stało, opowie 
wam przewodnik. Według nor-
weskiego modelu narty wyko-
nał również pierwszy słowacki 

producent, lokalny mistrz Ján 
Strižka. Zobaczycie niemal stulet-

nie narty i dowiecie się wiele cie-
kawostek w  Muzeum Janka Kráľa, 
które łączy początki sportu i tury-
styki w mieście i okolicy. Na wysta-
wie znajduje się pierwszy słowacki 
Przewodnik po Tatrach, wydany 

przez miejscowych z Liptowskiego Mi-
kulasza skierowany do turystów w 1911 
roku. Dziesięć lat później z inicjatywy 
jego autora, Miloša Janoški, w Liptow-
skim Mikulaszu założono czasopismo 
Krásy Slovenska, które zyskało wielką 
popularność i ukazuje się do dziś.

Miasto zwycięzców  
olimpijskich - Dumę w po-
staci złotych medali olimpijskich przy-

nieśli miastu sportowcy w slalomie 
wodnym – Michał Martikán i Elena 

Kaliská. Na zwycięstwa przygoto-
wują się na trasach Ośrodka sla-
lomu wodnego Ondreja Cibáka, 

gdzie regularnie odbywają 
się czołowe międzynarodowe 

zawody. Oswoić dziką wodę 
i przetestować całą gamę 

nietypowych sportów mogą 
nawet sportowcy rekreacyjni. 

O historii, współczesności i przyszłości turystyki w Mikulaszu można 
się dowiedzieć podczas godzinnego spaceru z przewodnikiem, który za-
kończy się w unikalnym interaktywnym muzeum – Słowackim Muzeum 
Ochrony Przyrody i Speleologii. Zobaczycie wyjątkowy eksponat – 
szkielet lwa jaskiniowego. Wykupując usługi przewodnika, ekspozycje 
można zwiedzić ZE ZNIŻKĄ DO 50% OD CENY BILETU WSTĘPU.

lipiec-sierpień 2016: Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem w języ-
ku słowackim i angielskim co piątek o godzinie 16.00 przed CENTRUM 
INFORMACJI. Poza bezpłatnym zwiedzaniem usługi przewodnickie 
można zamówić na dowolny termin: w języku słowackim grupa do 14 
osób 28 €/godz., powyżej 14 osób 2 €/osoba. W języku obcym grupa 
do 14 osób 35 €/godz., powyżej 14 osób 2,50 €/osoba. 
W ofercie jest 6 kolejnych tras turystycznych pełnych ciekawostek. 

Pierwszy transport do jaskimi, autobus p. 
Rusnáka, 1934. Na górze: Przed nowym 
wejściem do Jaskini Demianowskiej, 1930.

p Námestie mieru 1

t +421/44/16 186, 552 24 18

@ info@mikulas.sk

w www.mikulas.travel
pierwsze turystyczne centrum 
informacyjne na Słowacji po 1989 roku

Projekt jest realizowany przy wsparciu finan-
sowym Ministerstwa Transportu, Budowy i 
Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.

8. edycja usług przewodnickich w Liptowskim Mikulaszu

Ľudmila Holá-Stodolová, jedna z pierwszych narciarek, 1917. 
Na okładce: Turyści z Mikulasza na Krywaniu w roku 1912. 

Park wodny Tatralandia

2016

TURYSTYCZNEmikulaszamikulasza

Całoroczny ośrodek zabawy wodnej z zakwaterowaniem, najwięk-
szy na Słowacji, w Czechach i w Polsce, znajduje się w odległości za-
ledwie 4 km od zabytkowego centrum miasta. Coś dla siebie znajdą 
tu mali i duzi w 14 basenach z wodą 
termalną, morską i zwykłą, 
na 26 zjeżdżalniach, 
ślizgawkach i falach

na urządzenie mobilne

aplikacja turystyczna 
Liptowski Mikulasz

www.mikulas.sk/pl/turystyczna-aplikacja
w historycznym 
centrum miasta
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1888 – Pierwsze narty  
w Liptowskim Mikulaszu
1911 – Pierwszy słowacki 
Przewodnik po Tatrach
1919 – Pierwsze słowackie 
stowarzyszenie turystyczne 
11 TOP miejsc  
historycznego centrum
Najnowocześniejsze  
muzeum Słowacji

do serfowania, w Tropical 
Paradise, Celtyckim Świecie 
Saun, centrum odnowy 
biologicznej i Funparku.



Bezpośrednio z miasta 
widać Krywań i dwa parki 

narodowe – TANAP i NAPANT
Idealnym punktem widokowym jest też szczyt Háj-Nicovô na skraju 
miasta, nawet nie 4 km od centrum historycznego. Z jego szczytu 
(747 m n.p.m.) roztaczają się wspaniałe widoki na miasto z jeziorem 
Liptovska Mara, dużą część malowniczego Liptowa, a zwłaszcza na 
panoramę Tatr Niskich, Tatr Zachodnich i Góry Choczańskie. Liptow- 
ski Mikulasz jest jednocześnie doskonałym punktem wyjścia w te 
pogórza. Główne miejsca turystyczne, schroniska górskie i szlaki 
prezentuje również okrągły relief z brązu Liptowskich Tatr (ø 154 
cm). Znajduje się na fasadzie budynku na ulicy Pišútovej 2, gdzie 
w latach 1945-49 swoją siedzibę miało centrum Klubu Słowackich 
Turystów i Narciarzy (w pobliżu Fontanny Metamorfoza). W czasie II 
wojny światowej tę mapę z brązu stworzyło dwóch Żydów, których 
praca przy reliefie uchroniła przed obozem koncentracyjnym.

11 TOP miejsc historycznego centrum
Doskonała harmonia historycznych zabytków i nowoczesnych ele-
mentów znajduje się bezpośrednio w centrum miasta, które jest jed-

nocześnie deptakiem, miejscem wypoczynku i doznań 
kulinarnych. Cztery popularne muzea, trzy galerie 
z czołowymi dziełami słowackich artystów, synagoga 

z bogato zdobionym secesyjnym wnętrzem, wspaniała 
fontanna Metamorfozy z nazwiskami wyjątkowych 

rodaków czy rzeźba Nasza matka, w paryskim 
Luwrze ewidencjonowana jako dzieło 
należące do najdoskonalszych rzeźb 
świata. Tych 11 TOP atrakcji stanowi 
również nowa aplikacja mobilna Lip-
towski Mikulasz, której częścią jest 
też audioprzewodnik po najstarszym 
zabytku architektury miasta – w Ko-
ściele św. Mikołaja.

Najnowocześniejsze 
muzeum na Słowacji

Pierwszym muzeum w mieście było muzeum Słowackiego Krasu, za-
łożone po wielu perypetiach w 1930 roku. Pierwszym zarządcą muzeum 
z ekspozycją w Domu Żupnym został znany geolog i speleolog Ján Volko-
-Starohorský (1880-1977), który uświadamiał sobie doniosłość ochrony 
przyrody w czasach, kiedy niewielu poświęcało jej uwagę. Zwolennikiem 
jego idei i następcą instytucji, którą współzałożył, jest dzisiaj Słowackie 
Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii (Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva, SMOPaJ). Od 1949 roku swoją siedzibę ma w by-
łym klasztorze jezuitów na ulicy Školskej. W ostatnich latach miała miej-
sce rozległa przebudowa, dzięki której stało się najnowocześniejszym 
muzeum na Słowacji. Na powierzchni 1400 m kw. prezentuje rzadkie 
eksponaty – kalcyty z okresu lodowcowego, pradawną maskę kultu czy 
rzadki szkielet lwa jaskiniowego – jedno z 10 znalezisk na terenie dwóch 
kontynentów, Europy i Azji. Podczas zwiedzania muzeum, które dzięki 

wyjątkowości swojego celu dorównuje nowoczesnym muzeom na 
świecie, na zwiedzających oczekuje wiele przeżyć – można tu do-
świadczyć atmosfery powstania Ziemi, ale też doprecyzować swoje 
własne podejście do środowiska naturalnego.

Przegląd interaktywnych ekspozycji miasta:
1. Góry, człowiek, NATURA 2000, 2. Ziemia, miejsce do życia.

Po lewej stronie: Model szkieletu lwa jaskiniowego.
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Dolina  
Demianowska

Widok na miasto od północy – w tle grań Tatr Niskich


