Navštívte kultúrno-prírodnú oddychovú zónu
Lesopark Háj-Nicovô

ODDYCHOVÁ
ZÓNA

Oddychujte v jej pokojnom prostredí, športujte, alebo sa potešte panoramatickými výhľadmi na malebnú liptovskú krajinu. Spoznávajte tunajšiu prírodu
aj pamätné miesta spojené s vojenskou históriou mesta.

VOJENSKÁ HISTÓRIA
(náučný chodník)

Dokumentuje jedny z najťažších bojov počas 2. svetovej vojny na Slovensku,
keď sa o Liptovský Mikuláš bojovalo 62 dní. Na Háji-Nicovô je od roku 1961
sprístupnený Pietny areál s pamätníkom a najväčším vojnovým cintorínom
československých vojakov na území bývalého Československa. Pomník
slovenským novodobým vojnovým veteránom pripomína od roku 2018
pamiatku profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách a operáciách.

PRÍRODA A KRAJINA OKOLO NÁS
(náučný chodník)

Predstavuje funkciu a ochranu lesov, zástupcov fauny a flóry lokality HájNicovô zaradenej od roku 1996 do zoznamu chránených areálov.
Skamenelé morské organizmy z tejto oblasti svedčia o prítomnosti mora, ktoré zaplavilo praúzemie Liptova pred 45 miliónmi rokov. Výstup na Háj je tak
prechádzkou hlbokomorským dnom. Na trase náučného chodníka nájdete
storočný topoľ čierny, hmyzí domček, kvetnú lúku, detské ihrisko či schody
času s ukážkou stavby geologického podložia Liptovskej kotliny, ktorého
najstaršie horniny dnes tvoria najvyššie štíty okolitých pohorí.

NAJKRAJŠIA KRUHOVÁ VYHLIADKA V MESTE
Z vrcholu Hája (748 m n. m.) sa otvára jedinečný pohľad na Vysoké Tatry
so zakriveným štítom Kriváňa, na pôsobivú panorámu Západných a Nízkych Tatier, Chočské vrchy, časť Veľkej Fatry aj mesto Liptovský Mikuláš
a vodnú nádrž Liptovská Mara.
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Liptovské paleogénne more prekypovalo životom, jeho
skamelené organizmy sú vystavené v Slovenskom múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

KYSLÍKOVÁ CESTA

(bežecké trasy mikulášskych olympionikov)

Trasy zjazdovej lyžiarky Petry Vlhovej a vodného slalomára Michala
Martikána sú ideálne nielen pre beh, ale aj nordic walking či pešiu turistiku.
Vedú čistou tatranskou prírodou, ponúkajú nádherné výhľady a sú
doplnené o cvičiace zostavy a tipy pre športovcov.

Lipt. Hrádok

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
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dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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Cesta generála P. Kunu, Liptovský Mikuláš
www.mikulas.travel
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Regionálna cyklotrasa prechádza v blízkosti Lesoparku Háj-Nicovô,
smeruje z Liptovského Mikuláša do Žiarskej doliny, s odbočkou
na vrchol Hája a možnosťou oddychu v cykloprístrešku.
Nadväzuje na ďalšie cyklotrasy vedúce popod Západné Tatry.
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Cesta generála P. Kunu
Drevené ihrisko uprostred čistej tatranskej prírody.
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Vyhliadková lavička
Informačná tabuľa
100-ročný topoľ čierny
Cykloprístrešok

Pietny areál.

Bežecká trasa
Michala Martikána
s dĺžkou 5,3 km a prevýšením 174 m.

Príroda a krajina okolo nás
(lesná cesta od 100-ročného topoľa čierneho
ku schodom času)
Vojenská história
(od informačných tabúľ na parkovisku k Pietnemu
areálu, s možnosťou nadviazať na náučný chodník
Príroda a krajina okolo nás)
Kyslíková cesta

Smer historické centrum
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Asfaltová cesta
(vjazd povolený aj motorovým vozidlám do 3,5 t.)
Lesná cesta

Bežecká trasa P. Vlhovej

Cyklotrasa

Bežecká trasa M. Martikána
Náučný chodník.

