
LIPTOWSKI MIKULASZ 
dla rodzin z dziećmi

1  FONTANNA JAK ENCYKLOPEDIA. 
Wyczytasz z niej imiona siedemdziesię-
ciu osobistości, urodzonych w Liptow-
skim Mikulaszu. Znany na świecie Au-
rel Stodola nie był jedynym wynalazcą, 
który rozsławił miasto. Eduard Penkala 
- ten miał dopiero głowę! Opatentował 
70 wynalazków, między innymi obroto-
wą szczoteczkę do zębów, wieczne pió-
ro... www.mikulas.sk/pl/fontanna

2  POZWÓL SIĘ ZŁAPAĆ w Muzeum Janka Kráľa, a znajdziesz się w izbie 
tortur Janosika. Gdy znajdziesz jego skarb, uważaj, żeby Cię 
nie napadli zbóje lub nie złapali żandarmi...

3   PIKNIK W OGRODZIE GALERII 
przy galerii P. M. Bohúňa. Weź ze 
sobą coś na ząb, wypożycz w gale-
rii koc piknikowy i już możesz roz-
począć piknik na trawie. Obejrzyj 
obrazy, które przed 150. laty na-
malował sławny malarz, którego 
imię nosi obecnie galeria...

4   RODZINNE SPACERY PO MUZEUM. 
W interaktywnym Słowackim Mu-
zeum Ochrony Przyrody i Speleologii 
możesz odkrywać tajemnice jaskiń, 
cennych roślin, zwierząt i minerałów. 
Znajdź skamielinę, prześlizgnij się 
przez wąską szczelinę w jaskini albo 
odwiedź barłóg niedźwiedzia...

5  ROZWIĄŻ ZAGADKĘ DETEKTYWI-
STYCZNĄ  w Rebus roomie. Mu-
sisz to zrobić w ciagu godziny, 
w przeciwnym razie zostaniesz 
w pomieszczeniu na zawsze. 
www.rebusroom.sk

www.galerialm.sk

www.mjk.sk

www.mikulas.sk/pl/trasa-rowerowa

www.smopaj.sk

Znajdź odpowiedź na zagadki i zadania z gry rozrywkowo-
-przygodowej odkrywając ciekawe miejsca w mieście  
i regionie Liptów. Za poprawne rozwiązanie zagadek  
w Księdze Skarbów otrzymasz w Centrum Informa- 
cyjnym nagrodę (od czerwca do września). 

Więcej na visitliptov.sk

p Námestie mieru 1, (OC CENTRAL)

t +421/44/16186, 552 24 18

@ info@mikulas.sk

w www.mikulas.travel

1.07. – 14.09.: pon.-pt.: 9.00 - 18.00, sob.-nd.: 9.00 - 17.00
15.09. – 30.06.: pon.-sob.: 9.00-17.00, nd.: zamknięte

Skarby Liptowa

•	serwis	informacyjny	
o	mieście	i	regionie

•		programy	pobytowe	
i	upominki	dla	dzieci

Pr
zy

gody z Mikulaszem

...	informacje	o	atrakcjach	i	przygodach	w	Mikulaszu,	wydarzeniach,	noc-
legach	i	gastronomii	dla	rodzin	z	dziećmi	lub	na			www.mikulas.travel

www.mikulas.sk/pl/turystyczna-aplikacja

na urządzenia mobilne

aplikacja turystyczna 
Liptowski Mikulasz

w historycznym 
centrum miasta
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11  SZYBSZY NIŻ WIATR... w Hurricane Fac-
tory poczuj się jak spadochroniarz i lataj w 
tunelu aerodynamicznym, w którym po-
wietrze porusza się z prędkością huraganu! 

12  ŻYCIE ZWIERZĄT Z BLISKA. W ZOO KON-
TAKT możesz wejść do klatki, lub 

na wybieg, nakarmić wielbłą-
da, pogłaskać wiewiórki, pa-
pugę lub kangura. Zobaczysz 

także lwy, tygrysy i niedźwie-
dzie. Z kim zrobisz sobie selfie?

13  STREFA ZABAWY w Fun Arenie Liptov.  
Przetestuj autka elektryczne, gokarty,  
ściankę wspinaczkową i futbal zorbing.  
Weź łuk, kuszę, wiatrówkę, przeżyj off 
road jazdę Hummerem H2. Dla najmłod-
szych mamy elektryczne samochodziki, 
nadmuchiwane zamki, konkursy...

6  OLIMPIJSKI RAFTING oraz 
ADRENALINA I PRZYGODA z 
Rafting adventure. Oswój dzikie 
wody sztucznego kanału! Spłyń 

trasą, na której trenują zwycięzcy igrzysk olimpijskich w 
slalomie wodnym Michal Martikán i Elena Kaliská. Pokonaj przeszkody na 
trasach golfa przygodowego, przemyśl taktykę w paintballu i pokaż celne 
oko przy strzelaniu. Dla najmłodszych przygotowano ciekawe atrakcje. 

7  TRASA ROWEROWA brzegiem rzeki Wag od mostu przy ulicy Palúčanska, 
do mostu w miejscowości Okolične. www.mikulas.sk/pl/trasa-rowerowa

8   WYBIERZ SIĘ NA WYPRAWĘ  pieszo, rowerem lub samochodem 
by podziwiać całą okolicę. Z Hája-Nicovô zobaczysz Liptów jak na 
dłoni, a także zobaczysz Krywań. www.mikulas.sk/pl/haj-nicovo

9  MORZE ATRAKCJI w Aquaparku Tatra-
landia. Co najpierw? Wykąpać się lub zje-
chać na zjeżdżalni? Zbadać Wyspę Piratów 
z Karaibów czy wrak statku? Obserwować 
morskie ukwiały i ryby czy serfować na 
hawajskich falach? Spróbuj wszystkiego!  

10  PODRÓŻUJ PO ŚWIECIE 
BEZ PASZPORTU w Tatrapolis. 
Spaceruj po rynku podziwiając 
wieżę Eiffla,  Statuę Wolności, 
drapacze chmur i wiatraki. 
Najbardziej znane budowle 
świata są dziełem kowala... 

www.liptovlasers.com 

14  JAK W FILMIE AKCJI 
w Laser Arenie zostań 
włamywaczem, wygraj 
strzelaninę laserową 
w labiryncie i ucieknij 
z Escape roomu...

www.raftingadventure.sk

www.tatrapolis.sk

www.hurricanefactory.com

www.funarenaliptov.sk

www.zookontakt.sk

www.tatralandia.sk


