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PRE RODINY
S DEŤMI
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

www.mikulas.sk/cyklo 

Dobrodružstvá  
s Mikulášom          

LIPTOVSKÝ
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v historickom 
centre mesta

... tu nájdeš viac o dobrodružstvách s Mikulášom, podujatiach, ubytovaní  
a gastronómii pre rodiny s deťmi

•	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-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.
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