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Kostol sv. Mikuláša 
Najstaršia stavebná pamiatka 
mesta je zároveň najväčšou 
ranogotickou stavbou Liptova. 
p  Námestie osloboditeľov 27   d
t  044/552 21 42, www.faralm.sk

V interiéri kostola sa za- 
chovala vzácna kamenná 
krstiteľnica z roku 1490 a tri 
gotické tabuľové oltáre.

Múzeum Janka Kráľa 
Najviac zaujímavostí z bohatej 
730-ročnej histórie Liptovské-
ho Mikuláša.
p  Námestie osloboditeľov 30 
t   044/552 25 54
@   www.muzeumjankakrala.sk

Jánošíkova mučiareň 
a súdna sieň v priestoroch múzea 
zobrazujú jeden z najkrutejších 
súdov v histórii mesta, kde roku 
1713 vypočúvali a odsúdili zboj-
níckeho kapitána Jura Jánošíka. 

Socha Naša matka 
od Alojza Štróbla, rodáka z Liptova, poprednej osobnosti uhor-
ského sochárstva, je v parížskom Louvri evidovaná ako výtvor 
patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta. Jej bronzový odlia-
tok je vystavený pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa na Tra-
novského ulici 3.  d
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Župný dom - v najrozľahlejšej 
budove uprostred námestia sídlila 
župná správa, kedysi aj stoličný súd a 
väzenie. Priečelie zdobí reliéf erbu Lip-
tovskej stolice, schodisko presvetľujú 
krásne vitrážové okná podľa návrhu 
Ester Šimerovej-Martinčekovej.
p Námestie osloboditeľov 1

Liptovská galéria P. M. Bohúňa - tretia najstar-
šia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou 
spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5000 diel. 
p Tranovského ulica 3   t 044/552 27 58, www.galerialm.sk  d

Galéria Kolomana Sokola prezentuje najväčšiu 
zbierku diel vynikajúceho grafika, mikulášskeho rodáka Kolo-
mana Sokola, ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso.
p  Nám. osloboditeľov 28  t 044/562 00 35, www.galerialm.sk

v informačnom  
centre mesta

INFORMAČNÝ SERVIS O MESTE A REGIÓNE

PREDPREDAJ  VSTUPENIEK:

– podujatia v Liptovskom mikuláši

– siete: ticketportal.sk, 

 ticket-art.sk, predpredaj.sk

– predaj cestovných lístkov  

Leo express, regioJet a flixBus

PREDAJ:

– široký sortiment turistických 

máp, atlasov, sprievodcov, 

knižných publikácií

– suveníry

– turistické informácie 

– pobytové programy

– kultúrne a športové podujatia

SLUŽBY:

– zmenáreň

– poistenie záchrany v horách

– predaj št. rybárskych lístkov

– inzertná služba

PRAVIDELNÉ PREHLIADKY PRÍBEH MESTA v júli  
a auguste každý pondelok, stredu a piatok  

o 10.00 so začiatkom pred INfoRMAčNÝM cENTRoM.  
Vstupné 2 €/osoba, dieťa od 6 do 15 rokov 1,50  €,  

dieťa do 6 rokov bezplatne.

Služby sprievodcu možno 
objednať na ktorýkoľvek termín 

v Informačnom centre mesta.

Príbeh  
mesta

Jánošíkova 
cesta

Mikulášski
židia

Vydalo: Informačné centrum mesta Liptovský mikuláš, mesto 
Liptovský mikuláš, oocr reGIon LIPtoV, 2020. fotografie: © Gabriel 
Lipták, archívy Icm Lm, múzea Janka Kráľa a SmoPaJ. redakčná 
úprava, dizajn a kresby: © Štúdio HarmonY s.r.o. B. Bystrica. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou  
ministerstva dopravy a výstavby Sr.

Foto na titulke:  Fontána  
Metamorfózy;  

jej okolie je 
obľúbené 

miesto 
stretá- 

vania a 
oddychu.

Fontána Metamorfózy s menami slávnych rodá- 
kov zvečnenými v tmavej žule je najfotografovanejším mies- 
tom pešej zóny. Čestné miesto náleží vynálezcovi, prof. Aure-
lovi Stodolovi, ktorého mal vo veľkej úcte sám Albert Einstein.

p  severná strana Námestia osloboditeľov  d

TOP
ATRAKTIVITY
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Navštívte
12 NAJ
historického centra

LIPTOVSKÉHO 
MIKULÁŠA

p námestie mieru 1, (oc centraL)

t +421/44/16186, 5522418

@ info@mikulas.sk

w www.mikulas.travel
1. 7. – 14. 9.: Po-ne 9.00 - 17.00
15. 9.  – 30. 6.: Po-So: 9.00 - 17.00, ne: zatvorené d

Sp oznajte  mesto so sprievo dcom
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Liptovské múzeum NKP Čierny orol 
v   expozícii poľovníctva a rybárstva v Liptove prezentuje 
najtypickejších zástupcov fauny regiónu.  p Ul. 1. mája 28/196  
t 044/551 47 85,  www.liptovskemuzeum.sk  d
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Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva – jediné múzeum svojho druhu na Slo-
vensku (1400 m2) s interaktívnymi expozíciami Kras a jaskyne 
Slovenska a Chránená príroda Sloven-
ska s  časťami Zem – miesto pre život 
a Človek, hory, NATURA 2000. 

p Školská ul. 4   t 044/547 72 10  d  
www.smopaj.sk 

11  Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva

5  fontána 
metamorfózy2  Galéria 

Kolomana Sokola

Synagóga – jedna z najväčších  
a najštýlovejších na Slovensku 
vyniká bohato zdo-
beným secesným 
interiérom.  

p Hollého ulica 4  

t 044/552 25 54, www.muzeumjankakrala.sk  d
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Vyberte si z ďalšej turistickej po-
nuky mesta: Program pre rodiny  
s deťmi Dobrodružstvá s Mikulášom, 
prehliadky mesta so sprievodcom, 
Lesopark Háj-Nicovô...

p námestie mieru 1, (oc centraL)

t +421/44/16186  d

t +421/44/5522418

@ info@mikulas.sk

 www.mikulas.travel

vrátane Audiosprievodcov  
v sakrálnych pamiatkach  
Liptovského Mikuláša

FREE WIFI V HISTORICKOM CENTRE

Evanjelický kostol – s 1700 miestami na sedenie patrí  
k najväčším evanjelickým kostolom Sloven-
ska. Ako kňaz tu pôsobil Michal Miloslav 
Hodža. Kostol tvorí jeden celok so starou 
evanjelickou farou, kde je inštalovaná expo-
zícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.
Evanjelický kostol: p Tranovského ul. 6  d
t 044/552 21 46  w www.ecavlm.sk
Expozícia Tatrín: p Tranovského ul. 8      d
w www.muzeumjankakrala.sk
t 044/552 25 54

vitajte               v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš!

8  Liptovská galéria
P. m. Bohúňa1  Kostol sv. mikuláša 7  Synagóga

3  múzeum Janka Kráľa
4  Jánošíkova mučiareň 
      a súdna sieň

www.mikulas.travel
viac na:


