
PRZEWODNIK PO ATRAKCJACH

Odwiedź 12 
NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC 
w historycznym centrum 

LIPTOWSKIEGO 
MIKULASZA

SLOVAKIA

– informacje turystyczne

- programy pobytowe

- imprezy kulturalne i sportowe

USŁUGI:

– pośrednictwo w zakwaterowaniu

- kantor

- ubezpieczenie górskie

- sprzedaż kart rybackich

- usługi ogłoszeniowe

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW:

– imprezy w Liptowskim Mikulaszu

- sieci: ticketportal.sk, ticket-art.sk, 

predpredaj.sk

- sprzedaż biletów Leo Express i 

RegioJet

SPRZEDAŻ:

– duży asortyment map turystycz-

nych, atlasów, przewodników, 

publikacji książkowych 

- pamiątki

SERWIS INFORMACYJNY O MIEŚCIE I REGIONIE

Wydawca: CENTRUM INFORMACYJNE Miasta Liptowski Mikulasz, 
Urząd Miasta Liptowski Mikulasz, OOCR LIPTOV, 2017. Zdjęcia: © 
Gabriel Lipták, archiwa ICM LM, Muzeum Janka Kráľa i SMOPaJ.  
Redakcja DTP i grafiki: © Štúdio HARMONY s.r.o. Banská Bystrica.

p Námestie mieru 1, (OC CENTRAL)

t +421/44/16186, 5522418

@ 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

Usługi przewodnickie można zamówić na dowolny 
termin: w języku słowackim grupa do 14 osób 28 €/

godz., powyżej 14 osób 2 €/osoba/godzina. W języku 
obcym grupa do 14 osób 35 €/godz., powyżej 14 osób 

2,50 €/osoba/godzina.

lipiec - sierpień: bezpłatne usługi przewodnika 
w języku słowackim i angielskim 

w każdy piątek o 16.00 przed 
CENTRUM INFORMACYJNYM

w CENTRUM INFORMA-
CYJNYM miasta

Galeria Kolomana Sokola prezentuje największy 
zbiór dzieł doskonałego grafika, rodaka z Liptowskiego Mikulasza 
Kolomana Sokola, którego twórczość doceniał także Pablo Picasso.
p  Nám. osloboditeľov 28  t +421/44/562 00 35, www.galerialm.sk
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Galeria Liptowska P. M. Bohúňa – trzecia naj-
starsza galeria na Słowacji dysponuje największą salą wysta-
wową wśród galerii słowackich i posiada ponad 5000 dzieł. 
p Tranovského ulica 3   t +421/44/552 27 58, www.galerialm.sk
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Rzeźba Nasza Matka 
wykonana przez Alojza Štróbla, rodaka z Liptowa, czołowego 
węgierskiego rzeźbiarza, w paryskim Luwrze jest określana 
jako dzieło należące do najwspanialszych rzeźb świata. Jej 
odlew z brązu jest wystawiony przed Galerią Liptowską P. M. 
Bohúňa na ulicy Tranovského 3.
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 6 Dom Żupy - w najbardziej 
rozległym budynku pośrodku rynku 
miał swoją siedzibę samorząd, sąd 
komitatowy i więzienie. Fasadę zdobi 
relief herbu liptowskiej stolicy, klatkę 
schodową prześwietlają piękne okna 
witrażowe.
p Námestie osloboditeľov 1

Kościół św. Mikołaja
Najstarszy zabytek w mieście jest 
także największym wczesnogo-
tyckim budynkiem Liptowa.
p  Námestie osloboditeľov 27 
t  +421/44/552 21 42, www.faralm.sk

Wewnątrz kościoła jest zacho-
wana cenna kamienna chrzciel-
nica z 1490 roku oraz trzy go-
tyckie ołtarze skrzydłowe.

Muzeum Janka Kráľa  
Najwięcej ciekawostek z bo-
gatej 730-letniej historii Lip-
towskiego Mikulasza.
p  Námestie osloboditeľov 30 
t  +421/44/552 25 54, www.mjk.sk

Izba tortur Janosika
przedstawia jeden z najokrut-
niejszych procesów sądowych w 
historii miasta, kiedy to w 1713 
r. przesłuchiwano i skazano naj-
słynniejszego zbójnika Janosika.
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Zdjęcie na pierwszej stronie: 
Fontanna Meta- 

morfozy; 
teren 

wokół to 
ulubione 

miejsce 
spotkań i 

wypoczynku.

Fontanna Metamorfozy z nazwiskami najważniej-
szych rodaków uwiecznionymi w ciemnym granicie to najpopu-
larniejsze miejsce na deptaku. Honorowe miejsce należy do wyna-
lazcy, prof. Aurela Stodola, którego cenił sobie sam Albert Einstein.

p  północna strona rynku Námestie osloboditeľov
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CENTRUM
INFORMACYJNE
miasta Liptovský Mikuláš

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Mini-
sterstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej.

Liptowski Mikulasz na 7 sposóbów
Poznaj miasto z przewodnikiem 

Kamienie milowe historii Liptowskiego Mikulasza

Żydzi w Liptowskim MikulaszuSzlakiem Janosika
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11  Słowackie Muzeum Ochrony 
 Przyrody i Speleologii

Kościół ewangelicki
Był duchowym schronieniem dla wielu wy-
bitnych osobistości. Księdzem był tu m.in. 
Michal Miloslav Hodža, który współtworzył 
pierwsze krajowe stowarzyszenie kultural-
ne Tatrín oraz pierwszy program polityczny 
Słowaków - Postulaty narodu słowackiego.

p Tranovského ul. 6  

t +421/44/552 21 46, www.ecavlm.sk
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Synagoga – jedna z największych 
synagog na Słowacji charakteryzująca 
się bogato zdobionym 
wnętrzem w stylu 
secesyjnym. 

p Hollého ulica 4  

t +421/44/552 25 54, www.mjk.sk 
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BEZPŁATNE WIFI W HISTORYCZNYM CENTRUM

w tym AUDIO PRZEWODNIKI  
w zabytkach sakralnych 
Liptowskiego Mikulasza

www.mikulas.sk/pl/turystyczna-aplikacja

na urządzenia mobilne

aplikacja turystyczna 
Liptowski Mikulasz
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p Námestie mieru 1, (OC CENTRAL)

t +421/44/16186

t +421/44/5522418

@ info@mikulas.sk

w www.mikulas.travel
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Pobierz bezpłatną aplikację turystycz-
ną Liptovský Mikuláš, włącz blue- 
tooth i pozwól się oprowadzić po 12 
NAJCIEKAWSZYCH MIEJSCACH, wy-
bierz program skrojony na miarę, wy-
darzenie czy restaurację...

5  Fontanna 
Metamorfozy

Liptowskie muzeum NKP Čierny orol 
w ekspozycji łowiectwa i rybactwa w Liptowie prezentuje 
najbardziej typowych przedstawicieli fauny regionu.
p Ul. 1. mája 28/196  t +421/44/551 47 85,  www.liptovskemuzeum.sk
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11 Słowackie Muzeum Ochrony  Przyrody 
i  Speleologii – jedyne takie muzeum na Słowacji 
(1400 m2), z interaktywnymi wystawami o krasach i jaskiniach 
Słowacji oraz przyrodzie chronionej 
Słowacji podzielonymi na części Ziemia 
– miejsce do życia i Człowiek, góry, NA-
TURA 2000. 

p Školská ul. 4  t +421/44/547 72 10  
www.smopaj.sk

Witamy w historycznym centrum miasta Liptowski Mikulasz!

1  Kościół św. Mikołaja 
2  Galeria 
Kolomana Sokola

3  Muzeum Janka Kráľa
4  Izba tortur Janosika 7  Synagoga

8  Galeria Liptowska 
P. M. Bohúňa 

CENTRUM
INFORMACYJNE
miasta Liptovský Mikuláš


