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v historickom 
centre mesta

turistická aplikácia 
Liptovský Mikuláš
do vášho mobilného zariadenia

www.mikulas.sk/turisticka-aplikacia

... tu nájdeš viac o dobrodružstvách s Mikulášom, podujatiach, ubytovaní  
a gastronómii pre rodiny s deťmi alebo na  www.mikulas.travel

•	informačný	servis	 
o meste a regióne

•		pobytové	programy	 
a suveníry pre deti

p Námestie mieru 1, (OC CENTRAL)

t +421/44/16186, 552 24 18

1. 7. – 14. 9.: Po-Pi: 9.00 - 18.00, So-ne: 9.00 - 17.00
15. 9.  – 30. 6.: Po-So: 9.00 - 17.00, ne: zatvorené

Projekt je realizovaný s finančnou podporou  
ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Viac na visitliptov.sk

3   PIKNIK V GALERIJNEJ ZÁHRADE 
pri Liptovskej galérii P. M. Bohú-
ňa. Prines si niečo dobré pod zub, 
v galérii požičaj deku a piknik na 
tráve sa môže začať. Prezri si aj ob-
razy, ktoré pred 150 rokmi maľoval 
slávny maliar, podľa ktorého je ga-
léria pomenovaná...

4   RODINNÉ POTULKY PO MÚZEU.
V interaktívnom Slovenskom mú-
zeu ochrany prírody a jaskyniar-
stva pátraj po tajomstvách jaskýň, 
vzácnych rastlinách, živočíchoch 
aj mineráloch. Nájdi skamenelinu, 
prešmykni sa plazivkou jaskyne, 
zalez do medvedieho brloha...

5  VYRIEŠ TAJOMSTVÁ ÚNIKOVEJ 
MIESTNOSTI, zapoj logické 
myslenie, sleduj detaily i čas. 
Máš na to len 60 minút! 
www.rebusroom.sk
www.paradox.wtf

1  FONTÁNA AKO ENCYKLOPÉDIA. 
Vyčítaš z nej mená 70 osobností, na- 
rodených v Liptovskom Mikuláši. 
Svetoznámy Aurel Stodola nebol 
jediný vynálezca, čo mesto pre-
slávil. Aj taký Eduard Penkala bol 
poriadna hlavička! Mal patentova-
ných až 70 vynálezov – okrem iných 
rotujúcu zubnú kefku, či plniace 
pero... www.mikulas.sk/fontana

2  NECHAJ SA ZLAPAŤ v Múzeu Janka Kráľa a ocitneš sa v Jánošíkovej 
mučiarni alebo súdnej sieni. Keď nájdeš poklad plný Jáno-
šíkových dukátov, buď v strehu, aby ťa neprepadli zbojníci.

Suveníry 
Kúp si tričká, 
magnetky či hrnčeky s veselý-
mi postavičkami Mikulášov.

www.mikulas.travel

@ info@mikulas.sk

w www.mikulas.travel



www.tatrapolis.sk

www.hurricanefactory.com

www.zookontakt.sk

www.tatralandia.sk

www.liptovlasers.com 

www.ilusia.sk 

www.raftingadventure.sk

14   AKO V AKČNOM FILME v 
Laser Aréne vyrabuj trezor, 
vyhraj prestrelku v labyrinte 
a najrýchlejšie unikni z Esca-
pe room...

11  RÝCHLEJŠÍ AKO VIETOR... V Hurri- 
cane Factory zaži pocit parašutistu a lie-
taj vo veternom tuneli, kde vzduch uhá-
ňa rýchlosťou hurikánu! 

12  ŽIVOT ZVIERAT ZBLÍZKA. V ZOO  
KONTAKT smieš vojsť do vý-

behov a voliér, nakŕmiť ťavu 
a pohladkať veveričky, peli-
kány, papagáje či kenguru. 

Uvidíš tu aj levy a medvede. S 
kým si spravíš selfie?

13  FAREBNEJ KRAJINE ILÚZIE kraľujú 
dôvtipné maľby, optický klam a zrkadlá. 
Začarujú aj tvoje oči, alebo odhalíš ich 
kúzla a triky? Svoje neuveriteľné dob-
rodružstvá zdokumentuj na fotografiách. 

6  RAFTUJ AKO OLYMPIONIK a 
ZAŽI ADRENALÍNOVÉ DOBRO- 
DRUŽSTVÁ s Rafting adventure.  
Skroť aj ty divoké vlny vodného 

kanála! Splav trať, na ktorej trénujú olympijskí víťazi 
Michal Martikán a Elena Kaliská. V blízkom športovom areáli prekonaj 
prekážky dobrodružného golfu, premysli taktiku v paintballe a ukáž pres-
nú mušku v streľbe. Najmenších tam čakajú zábavné atrakcie. 

7  SVIŽNE CYKLOCHODNÍKOM po brehu rieky Váh na bicykli, ko-
lobežke i kolieskových korčuliach. www.mikulas.sk/cyklo

8  VYDAJ SA LESOPARKOM HÁJ-NICOVô náučnými chodníkmi či 
bežeckými traťami mikulášskych olympionikov. Nájdi schody 
času, ihrisko i hmyzí domček. www.mikulas.sk/haj-nicovo

9  MORE ATRAKCIÍ v Aquaparku Tatra- 
landia. Čo skôr? Kúpať sa či spúšťať na 
toboganoch? Preskúmať Ostrov pirá-
tov a stroskotanú plachetnicu? Pozo-
rovať morský svet alebo surfovať na 
havajských vlnách? Vyskúšaj všetko!  

10  PRECESTUJ SVET BEZ PASU 
v Tatrapolise. Prejdi sa po Ze- 
meguľatom námestí s Eiffelo-
vou vežou, so Sochou slobo-
dy, mrakodrapmi, či veterným 
mlynom. Svetoznáme stavby 
ukul zo železa kováč... 


