
Przewodnik 
po atrakcjach 
turystycznych
czerwiec – listopad 2014

Liptowski Mikulasz
i okolice

Vlkolínec

· MUZEA

· GALERIE

· ZABYTKI

· ARCHITEKTURA LUDOWA

· JASKINIE

· PARKI WODNE
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· TURYSTYKA

· TURYSTYKA ROWEROWA

· ORYGINALNE SPORTY



Námestie osloboditeľov 27 [D5] 
Tel.: +421/44/552 21 42
www.faralm.sk
otwarte podczas nabożeństw: 
pon.-pt: 6:15,18:15*, sob.: 7:00, 
18:15*, niedz.: 6:15, 8:00, 9:15, 
10:45, 18:15
*po zmianie czasu z letniego na 
zimowy msza wieczorna 
odprawiana jest o godz. 17:00

Centrum 
Kolomana 
Sokola
To właśnie w tej galerii zgromadzo-
no największą kolekcję prac genial-
nego grafi ka i malarza Kolomana 
Sokola, którego twórczość doceniał 
sam Pablo Picasso. Sokol podarował 
49 doskonałych obrazów własnego 
autorstwa Liptowskiemu Mikula-
szowi - miastu, w którym urodził się
112 lat temu. Ekspozycję dopełniają 
pamiątki po artyście oraz fotografi e 
autorstwa Tibora Huszára. Galeria 
prezentuje również prace innych 
artystów. Do 6 września 2014 r. 
otwarta jest wystawa Miloš Ale-
xander Bazovský, następnie zosta-
ną przedstawione prace młodych 
słowackich artystek Ľubicy Poncik 
i Hany H. Kašičkovej.

Námestie osloboditeľov 28 [C4]
Tel.: +421/44/562 00 35 
www.galerialm.sk
wstęp: dorośli 2 € 
dzieci 1 €, LRC 
czynne przez cały rok: 
wt.-sob.: 10:00-17:00

jest jak malowane. Upojne w 
swoich barwach i zapachach, 
z różnorodną ofertą: setkami 
kilometrów oznakowanych 
szlaków turystycznych w Ta-
trach Niskich i Zachodnich 
oraz Górach Choczańskich, 
ponad 700 km ścieżek ro-
werowych, wyśmienitą za-
bawą i relaksem w czterech 
aquaparkach, sportami wod-
nymi i rejsami widokowymi 
na zalewie Liptowska Mara, 
mnóstwem nietypowych 
atrakcji sportowych, cztero-
ma jaskiniami, unikalnymi 
zabytkami architektury lu-
dowej, muzeum archeolo-
gicznym i innymi ciekawost-
kami.

HISTORIA, ZABYTKI, 
MUZEA, GALERIE

Kościół 
św. Mikołaja
Najstarszy zabytek budowlany mia-
sta, a jednocześnie największa bu-
dowla wczesnogotycka Liptowa. 
Może się poszczycić pięknymi wi-
trażami, trzema gotyckimi ołtarza-
mi i kamienną chrzcielnicą z 1490 r. 
Łuk triumfalny i sklepienia zostały 
ozdobione przez malarzy Hanulę i 
Škorvánka.

Nowością tego lata wśród 
top atrakcji turystycznych 
Liptowa jest zabawa „Odkryj 
i poznaj 7 skarbów Liptowa“, 
skierowana w szczególności 
do rodzin z dziećmi. Niek-
tóre z nich można odkryć w 
samym sercu regionu – Lip-
towskim Mikulaszu. Najcie-
kawsze pod względem turys-
tycznym jest jego centrum 
historyczne, którego uliczki 
są wprost stworzone do spa-
cerów. Można je połączyć 
ze zwiedzaniem muzeów, 
galerii czy udziałem w wy-
darzeniach kulturalnych. 
W tym roku ich liczba jest 
rekordowa, ponieważ rok 
2014 w Liptowskim Mikula-
szu został ogłoszony rokiem 
sztuki.
Na kolejnych stronach przed-
stawiamy przegląd atrakcji 
turystycznych, które ma do 
zaoferowania miasto Lip-
towski Mikulasz i okolice, 
aby mogli Państwo w pełni 
skorzystać z wypoczynku i 
wrócili do domu pełni po-
zytywnej energii i pięknych 
wspomnień. Dziękujemy, że 
wybraliście Państwo Liptów 
na miejsce swojego wypo-
czynku. Tutaj zawsze są Pa-
ństwo mile widziani.2
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Lato 
na Liptowie



Muzeum  
Janka Kráľa
Stała wystawa dokumentująca waż-
ne wydarzenia z życia miasta przy- 
bliża ponad 700-letnią historię Lip-
towskiego Mikulasza. Czternaście 
„rozdziałów” tej historii to okazja 
do poznania pradawnych dziejów 
miasta, szlacheckiej rodziny Pon-
gráców, tutejszego słynnego gar-
barstwa, zajrzenia do izby roman-
tycznego poety Janka Kráľa oraz 
mieszczańskiego pokoju stołowego, 
poznania cenionych rodzin z Miku-
lasza oraz postaci związanych z mia- 
stem czy przyswojenia sobie garści 
ciekawostek na temat początków 
sportu i turystyki w mieście i regi-
onie. Do 24 sierpnia 2014 r. w sali 
wystawienniczej muzeum trwa wy-
stawa Z historii służby górskiej, od 
28 sierpnia do 2 października 2014 
r. będzie można obejrzeć wystawę 
Liptowski Mikulasz w Słowackim 
Powstaniu Narodowym, natomiast 
od 8 października do 27 listopada 
2014 r. będzie prezentowana wysta-
wa Samo Hrianka, finansista.

Izba tortur
Ekspozycja ukryta w piwnicy Muze-
um Janka Kráľa przedstawia historię 
procesu sądowego najsłynniejszego 
słowackiego zbójnika Juraja Janosika 
z 1713 r. Ponurą atmosferę potęgują 
narzędzia tortur prezentowane na 
wystawie – ławka do chłostania, czyli 
deresz, Madejowe łoże, kleszcze do 
wyrywania języka oraz ilustracje z 
epoki przedstawiające tortury.

Námestie osloboditeľov 30 [C4] 
Tel.: +421/44/552 25 54  
www.mjk.sk 
wstęp: Rozdziały z historii mias-
ta, Izba tortur dorośli 2 €, dzieci 
1 €, LRC
01.07.-31.08.: pon.: zamknięte,  
wt., czw., pt., sob., niedz.: 
10:00-17:00, śr.: 10:00-18:00, 
01.09.-30.06.: pon., wt., czw., pt.: 
9:00-16:00, śr.: 9:00-18:00, sob.: 
zamknięte, niedz.: 10:00-17:00

Galeria  
Liptowska
P. M. Bohúňa
Galeria nosząca imię wybitnego ma-
larza Petra Michala Bohúňa posiada 
w swoich zbiorach ponad 5 tysięcy 
prac. Na sześciu ekspozycjach stałych 
można obejrzeć imponującą twór-
czość słowackich artystów, takich 
jak: L. Medňanský, D. Skutecký, M. 
Benko, J. Hála, Z. Palugyay, Ľ. Fulla, 
E.M. Šimerová, M. Ksander, M. Kern, 
M. Martinček i wielu innych. Galeria 
dysponuje także największą salą wy-
stawienniczą na Słowacji. Do połowy 
września będzie można obejrzeć w 
niej prace Mariána Čižmárika, na 
koniec września zaplanowano zaś 
otwarcie wystawy Janka Alexy‘ego. 
W mniejszej sali do połowy września 
trwa wystawa Ladislava Čemickiego, 
a pod koniec września rozpocznie się 
wystawa Márii Horváthovej Bodoro-
vej. 

Dom 
fotografii
Pierwsza wyspecjalizowana in-
stytucja fotograficzna na Słowacji 
mieści się w Galerii Liptowskiej 
P.M. Bohúňa. Organizuje wystawy 
i warsztaty fotograficzne.

Tranovského ulica 3 [D5] 
Tel.: +421/44/552 27 58 
www.galerialm.sk  
wstęp: dorośli 3,50 € 
dzieci 1,75 €, LRC 
czynna przez cały rok:  
wt.-sob.: 10.00-17.00

Tranovského ulica 3 [D5] 
Tel.: +421/905 288 717  
www.domfoto.sk  
wstęp: dorośli 1 € 
dzieci 0,50 €,  
czynna przez cały rok:  
wt.-sob.:10.00-17.00

4 5



Ulica Ester M. Šimerovej 4506/4 
(koło hipermarketu Hypernova) 
[C3]
Tel.: +421/903 510 072
wstęp: dorośli 1,50 €, dzieci 1 €
czynne przez cały rok: wt.-pt.: 
13:00-17:00 (po uzgodnieniu 
telefonicznym także poza godzi-
nami otwarcia)

Kościół 
św. Piotra
z Alkantary
z Muzeum Ladislava 
Mattyasovszkiego

W dzielnicy Okoličné na brzegu 
rzeki Wag w idealnej harmonii z 
otoczeniem wznosi się majestatycz-
ny średniowieczny kościół i klasztor 
zakonu Franciszkanów. W świątyni 
znajduje się osiem bogato zdobio-
nych ołtarzy, rzeźbione ławki z 1721 
r., malowidła olejne. W kościele zna-
jduje się również Muzeum Ladislava 
Mattyasovszkiego – biskupa, który 
na początku XVIII wieku wspie-
rał odbudowę kościoła i powstanie 
klasztoru. Na wystawie można zoba-
czyć fragment skrzydła pierwotnego 
gotyckiego ołtarza z tutejszego koś-
cioła, kielichy sakralne, drogocenne 
księgi i rzeźby autorstwa Mistrza 
Pawła z Lewoczy.

Kláštorná 123 [F11]
Tel.: +421/949 217 797
www.farnostokolicne.sk, 
www.sakralnacesta.sk
Kościół św. Piotra z Alkantary: 
otwarty przez cały rok podczas 
nabożeństw: pon.-sob.: 18:00, 
niedz.: 9:00, 11:00, 18:30 
Muzeum Ladislava Mattyasov-
skiego: 01.07.-30.08.: wt.-niedz.: 
obsługa turystów 10:00-18:00, 
ewentualnie po mszy św. lub 
po uzgodnieniu telefonicznym, 
wstęp: datki dobrowolne

Muzeum 
Liptowa NKP 
Czarny orzeł
Z powodu mnóstwa wypreparowa-
nych zwierząt wystawa stała zatytu-
łowana Historia łowiectwa i rybołó-
wstwa w Liptowie cieszy się dużą 
popularnością wśród rodzin z dzieć-
mi. To okazja, by zobaczyć z blis-
ka niedźwiedzia, borsuka, lisa czy 
sowę. Wystawa nie tylko przybliża 
faunę regionu, lecz również dostar-
cza informacji o gatunkach zwie-
rzyny łownej i ryb, pozwala zobaczyć 
łowiecko-rybacką kuchnię i jadalnię 
z epoki. Do końca 2014 r. w muzeum 
zaplanowano szereg interesujących 
wystaw:  do 28 lipca wystawa Z bajki 
do bajki, od 1 sierpnia do 1 września 
Z twórczości Klubu Liptowskich Fo-
tografów Dzikiej Przyrody, od 5 wr-
ześnia do 2 listopada Szkoła gminna, 
zaś od 7 listopada Wesele liptowskie.

Synagoga
Pod względem powierzchni (880 
metrów kwadratowych) zalicza 
się do największych, zaś za sprawą 
bogato zdobionych secesyjnych 
wnętrz – do najpiękniejszych sy-
nagog na Słowacji. Jej kopuła z wie-
lobarwnym okrągłym witrażem 
wypina się na wysokość 17 metrów. 
Przy wejściu do synagogi znajdują 
się kamienie nagrobne z dawnego 
cmentarza żydowskiego, księgi 
żydowskie oraz stopniowo roz-
rastająca się tablica z fotografi ami 
żydowskich mieszkańców Lip-
towskiego Mikulasza, którzy two-
rzyli znaczącą grupę społeczną. 
W lipcu i sierpniu w synagodze 
można obejrzeć wystawę przygoto-
waną przy okazji jubileuszu sześć-
dziesięciolecia artysty Jaroslava 
Uhla: Grafi ka książkowa. 

Hollého ulica [C4]
Tel.: +421/44/552 25 54
www.mjk.sk
wstęp: dorośli 1 €, 
dzieci 0,50 €
lipiec-sierpień: wt.-niedz.: 
10.00-17.00

Ulica 1. mája 28/196 [E6]
Tel.: +421/44/551 47 85
www.liptovskemuzeum.sk, 
wstęp: dorośli 1 €, dzieci 0,35 €
LRC
maj-czerwiec: pn.-pt.: 8.00-16.00
sob.-niedz.: 14.00-17.00
lipiec-sierpień: pon.-pt.: 9:00  
-17:00, sob.-niedz.: 13:00-17:00
wrzesień: pon.-pt.: 8:00-16:00, 
sob.-niedz.: 13:00-17:00
październik-grudzień: pon.-pt.: 
8:00-16:00, sob.-niedz.: tylko 
uprzednio zgłoszone grupy

7Rumanský 
Art Centre
Malarze akademiccy – bracia Ru-
manscy urodzili się w Demänovej, 
dzielnicy Liptowskiego Mikulasza. 
Ivan Rumanský był znakomitym 
rysownikiem, zaś Igor Rumanský 
grafi kiem i ilustratorem. Ich twór-
czość można obejrzeć w prywatnej 
galerii zlokalizowanej w pobliżu 
historycznego centrum miasta. W 
jubileuszowym roku niedożytych 
70 urodzin Ivana Rumanskiego 
odbędzie się cykl wystaw Ivan Ru-
manský – Życie przeżyte sztuką. 
Do 15 sierpnia 2014 r. można obe-
jrzeć wystawę Ivan Rumanský 
– Tempera, od 28 sierpnia do 20 
października 2014 r. wystawę Ru-
manský – Rysunki.

Rumanský Art Centre
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Liptowski Mikulasz

Dzieje miasta są ściśle związane 
ze sztuką, kulturą i nazwiskami 
wielu wybitnych osobistości, któ-
re zapisały się w historii światowej 
literatury, muzyki, sztuki i teatru. 
Dlatego też w 2014 roku miasto 
będzie żyło sztuką, która nie pozo-
stanie zamknięta w murach insty-
tucji kulturalnych, lecz wyjdzie na 
ulice, będzie prezentowana przez 
artystów amatorów i artystów pro-
fesjonalnych. Do najciekawszych 
wydarzeń zalicza się Deptak Ar-
tystów – obiekty świetlne wyko-
nane przez młodych liptowskich 
artystów, które stworzą niepowtar-
zalną grę świateł w centrum miasta, 
Street Music Art – pulsujące noce 
pełne muzyki, tańca i sztuki, Mi-
kulaski Festiwal Jazzowy, koncert 
Pierwsze Słowackie Tango,  Mosty 
Gesharim oraz taniec labiryntowy 
Czas Wdzięczności. Przez całe lato 
w każdą środę zapraszamy na wy-
stępy muzyczne przy Fontannie 
Metamorfozy, a następnie poka-
zy kultowych fi lmów pod gołym 
niebem, a także piątkowe spacery 
śladami artystów z Mikulasza w 
towarzystwie przewodnika turys-
tycznego.     
Aktualny program jest dostępny na 
stronie www.mikulas.travel, profi lu 
facebookowym Centrum Informa-
cyjnego Miasta Liptowski Mikulasz 
(Informačné centrum mesta Lip-
tovský Mikuláš), a także na ulot-
kach w Centrum Informacyjnym 
Miasta Liptowski Mikulasz.   

Artyści 
Liptowskiego 
Mikulasza
W Liptowskim Mikulaszu urodziło 
się i działało wiele wybitnych posta-
ci, które poświęciły życie sztuce, a 
swój talent opanowały do perfek-
cji. Ich dzieła zdobyły na uznanie 
i rozgłos daleko poza granicami 
Słowacji. Swoją pieczęć odcisnę-
li tu malarze tacy jak P.M. Bohúň, 
K. Sokol, J. Alexy, E.M. Šimero-
vá, bracia Rumanscy, rzeźbiarze 
A. Groma i M. Ksandr, artysta 
fotograf M. Martinček, pisarze 
J. Kráľ, rodzeństwo Rázusowie, 
I. Stodola, I. Laučík, kompozytorzy 
J.L. Bella i D. Pálka, muzyk Jožko 
Piťo, założyciel słowackiego teat-
ru amatorskiego G.F. Belopotocký. 
Przewodnik opowiada ciekawostki 
i anegdoty z życia artystów, poka-
zuje miejsca, które wciąż pamiętają 
ich sylwetki. Jednym z takich miejsc 
jest Galeria Liptowska P.M. Bohú-
ňa, w której można obejrzeć obra-
zy genialnego portrecisty, którego 
imię nosi galeria.

Do trasy opracowano i wydano 
odrębną publikację dostępną do 
Centrum Informacyjnym Miasta 
Liptowski Mikulasz.

Jeśli jednak chcieliby Państwo 
lepiej poznać miasto w towarzy-
stwie przewodnika, poznać histo-
rię i współczesność, przygotowa-
liśmy dla Was dodatkowo 5 innych 
tras pełnych ciekawostek, których 
nie dowiecie się z żadnego prze-
wodnika. Przejście każdej z opi-
sanych poniżej tras zajmuje około 
godziny:  

INNE ZABYTKI ARCHI-
TEKTONICZNE MIASTA
• dawny dom żupny (obecnie 
Urząd Powiatowy)
Námestie osloboditeľov 1 [C5]

• Liceum im. M.M. Hodžy, 
Hodžova 860/9 [A3]

• Kościół ewangelicki z rzeźbami 
kaznodziejów Juraja Tranovskiego i 
Michala Miloslava Hodžy, 
Tranovského 6 [C6] 

• Dawna plebania ewangelicka 
(obecnie można w niej obejrzeć 
ekspozycję Tatrín oraz Żądania 
narodu słowackiego),
Tranovského 8 [D6] 

• dzielnica Vrbica: Kościół 
ewangelicki [F6], Dom rodzinny 
rodzeństwa Rázusów (obecnie eks-
pozycja muzealna) [G7], cmentarz 
vrbicki (miejsce ostatniego spo-
czynku wielu wybitnych postaci)

• dzielnica Okoličné [F11]: 
klasztor franciszkański, kasztel 
Okolicsanyich

• dzielnica Palúdzka [B1]: 
zamek Vranovo z fi gurą Janosika 
(miejsce uwięzienia Janosika) 
Pałac Bocian
Kościół ewangelicki
Kościół św. Jana Apostoła

ZWIEDZANIE MIASTA 
Z PRZEWODNIKIEM

Cotygodniowe spacery po mieście 
z przewodnikiem są już tradycyjną 
częścią oferty turystycznej w mie-
siącach letnich. Dla urozmaicenia 
tegorocznego pobytu w mieście 
przygotowaliśmy trasę „Artyści 
Liptowskiego Mikulasza“. Na bez-
płatny spacer szlakiem artystów 
związanych z miastem zapraszamy 
w każdy piątek w miesiącach lipiec 
i sierpień o godzinie 16:00 (zbiór-
ka przed Centrum Informacyjnym 
Miasta Liptowski Mikulasz).
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Vladimír
 Kuna

Sześć
przystanków w 
sercu 
Liptowskiego 
Mikulasza
Trasa przygotowana z myślą o tu-
rystach, którzy po raz pierwszy 
goszczą w Liptowskim Mikulaszu, 
w trakcie której przewodnik przyb-
liży Państwu przełomowe momen-
ty w historii miasta, jego wybitne 
postaci i współczesność. To okazja 
do zobaczenia największych atra-
kcji turystycznych, zgłębienia wie-
dzy na temat synagogi, kościoła św. 
Mikołaja, Centrum Kolomana So-
kola, które mieści się we Dworze 
Pongráców (Pongrácovská kúria), 
pierwszym domu Seligowskim 
(obecnie siedziba Muzeum Janka 
Kráľa), Galerii Liptowskiej P. Mi-
chala Bohúňa czy Fontannie Meta-
morfozy. 
Fontanna Metamorfozy to hołd 
dla wybitnych postaci regionu - na-
ukowców, wynalazców, artystów, 
pisarzy, duchownych, lekarzy itd. 
Siedemdziesiąt nazwisk uwieczni-
onych w ciemnym granicie, wśród 
których honorowe miejsce zajmuje 
Aurel Stodola – wynalazca turbi-
ny parowej, który urodził się w w 
Liptowskim Mikulaszu 1859 r. Jego 
uczniem był między innymi Albert 
Einstein.

Szlakiem
Janosika
Pisał się rok 1713, kiedy w Lip-
towskim Mikulaszu skazano i 
stracono legendarnego herszta 
zbójników Juraja Janosika. Prze-
wodnik opowie Państwu wciąga-
jącą opowieść pełną faktów i mitów, 
tęsknoty za wolnością i sprawied-
liwością, a także okrucieństwa 
i strachu. Historia ta przeniesie 
Państwa w czasy, w których nawet 
najdrobniejsze występki były su-
rowo karane, a tortury były pows-
zechnie stosowane podczas prze-
słuchań. W Izbie Tortur można 
zobaczyć, jakie cierpienia musiał 
znosić Janosik przed wydaniem 
wyroku. Jego odwaga i buntowni-
cza postawa odbiła się echem wśród 
prostych ludzi i pozostawiła ślad 
w zabawach dziecięcych, legendach, 
pieśniach, literaturze, teatrze, sztu-
kach plastycznych i fi lmie. Trasa 
kończy się przy symbolicznej szu-
bienicy niedaleko Hotelu Jánošík na 
bulwarze Jánošíkovo nábrežie.    
Niewielką rolę w jednym z fi lmów 
o słynnym zbójniku zagrał aktor 
Adam Matejka, który mieszkał 
w domu na ul. Bottovej, gdzie 
umieszczono pamiątkową tablicę. 
Pamiątkowa moneta „dukat Ja-
nosika” została wybita w 2013 
r. przy okazji 300 rocznicy proce-
su i stracenia Janosika. Do nabycia 
w Centrum Informacyjnym Mias-
ta Liptowski Mikulasz.

Żydzi
w Liptowskim 
Mikulaszu
Pierwszych sześć rodzin ży-
dowskich przybyło do Liptowskiego 
Mikulasza w 1720 r., a sto lat później 
społeczność żydowska stanowiła 
już połowę mieszkańców miasta. 
Żydzi zajmowali się przede wszyst-
kim handlem, kupiectwem, wyróż-
niali się również w takich zawodach 
jak nauczyciel, lekarz czy adwokat. 
Przewodnik opowie Państwu o 
najsłynniejszych postaciach, nie 
zapominając o historii prawnuczki 
angielskiej królowej Wiktorii – 
Walerii Marii, która swoje dzieci-
ństwo spędziła w domu położonym 
w centrum Liptowskiego Miku-
lasza. Choć społeczność żydowska 
wyraźnie zapisała się w historii 
miasta, dziś o jej obecności przy-
pomina tylko opuszczona synago-
ga. Zwiedzanie synagogi to ostatni 
punkt trasy.
Vladimír Kuna (1904 Liptowski 
Mikulasz – 1996 Rużomberk) 
Ksiądz ewangelicki i dyrektor sie-
rocińca w Liptowskim Mikulaszu 
w latach 1942 – 1944. Ukrył i ura-
tował od zagłady 26 żydowskich 
dzieci. Wśród uratowanych była 
m. in. siostra znanej słowackiej 
aktorki Soni Valentovej.  Za swój 
szlachetny czyn otrzymał odznac-
zenie państwa Izrael Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata.

Kamienie
milowe w historii 
Mikulasza
Około roku 1100 po środku stał 
kościół św. Mikołaja, wokół którego 
skupiała się osada Święty Mikulasz 
licząca ok. 10 mieszkańców. Osada 
stopniowo się rozrastała, budząc 
zainteresowanie rycerza Serafi na 
i jego synów. Król Władysław IV 
przekazał im ją za zasługi bojowe 
w 1286 r. Dokument potwierdza-
jący własność osady jest pierwszą 
pisemną wzmianką dotyczącą Lip-
towskiego Mikulasza. Serafi n i jego 
synowie byli założycielami rodu 
szlacheckiego Pongráców, do któ-
rych miasto należało przez ponad 
500 lat. Z opowieści przewodnika 
dowiedzą się Państwo, który z nich 
budził największą trwogę, jakie 
obowiązki wobec rodu Pongráców 
mieli mieszkańcy, czym się trudnili 
i jak funkcjonowało miasto, a także 
jak zmieniało się na przestrzeni 
wieków. Warto również wstąpić 
do kościoła św. Mikołaja i obejrzeć 
skarby, które kryje jego wnętrze. 
Kamienny mur wokół kościoła 
symbolizuje fortyfi kacje, które w 
1443 r. otaczały dwór Pongráców i 
kościół św. Mikołaja. 
Figura szlachcica z rodu Pon-
gráców, który około 1350 r. uzyskał 
przywilej targowy uprawniający 
do organizowania targów w każdy 
wtorek. Od tej pory Święty Miku-
lasz rozwijał się jako miasteczko. 
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Tajemnice ukryte 
za murami 
domów 
w historycznym 
centrum
Historyczne centrum miasta żyje 
swoim spokojnym rytmem. Jest 
to popularne miejsce odpoczyn-
ku i spacerów, zakupów, spotkań 
w restauracjach i cukierniach. Do 
połowy XX wieku tętniło życiem. 
Przewodnik przybliży Państwu at-
mosferę wrzawy w sklepach, war-
sztatach rzemieślniczych i wśród 
kupców. Pokaże, gdzie leczyli me-
dycy, znajdowały się apteki, banki, 
kancelarie notarialne i adwokac-
kie, gościńce, hotele czy delikatesy 
zaopatrzone w smakołyki z całego 
świata. Budynki te służyły nie tylko 
do działalności handlowej i usługo-
wej, lecz pełniły również funkcję 
mieszkalną. Ich mieszkańcy dbali o 
swoje ogrody i podwórza.
Prawie każdy dom posiadał ogród. 
Mieszkańcy poświęcali wiele uwagi 
nie tylko części użytkowej i sadom 
owocowym, lecz również rabatom 
kwiatowym. Bogatsze domy miały 

całe ogrody kwiatowe. Niekiedy w 
ogrodzie znajdowała się również 
altanka.
W tradycyjnej kuchni regionu 
znajdziemy (wciąż popularne) 
haluszki z bryndzą albo kapustą, 
kluski z orzechami albo z makiem 
czy placki ziemniaczane. Niektó-
rych z nich można skosztować w 
miejscowych restauracjach. 

Przewodnika na dowolną trasę 
można zamówić w Centrum 
Informacyjnym Miasta Liptowski 
Mikulasz: Námestie mieru 1 [B4], 
Liptovský Mikuláš

Tel.: +421/44/16 186, 552 24 18
www.mikulas.travel
01.07.-14.09.: pn.-pt.: 9:00-18:00, 
sob.-niedz.: 9:00-17:00
15.09.-30.06.: pon.-pt.: 9:00-17:00, 
sob.: 9:00-13:00, niedz.: zamknię-
te
Oprowadzanie: 2 €/osoba (co 
najmniej 32 € za grupę), LRC

SPORT

Mieszkańcy Liptowskiego Mikula-
sza chętnie i często uprawiają sport. 
Większość wybiera określoną ak-
tywność dla zdrowia i lepszego 
samopoczucia, ale wielu zajęło się 
sportem zawodowo i reprezentują 
Słowację w zawodach na szcze-
blu europejskim czy światowym 
w takich dyscyplinach jak slalom 
wodny (Michal Martikán, Elena 
Kaliská), hokej (Ján Laco, Milan 
Jurčina, Jerguš Bača), narciarstwo 
(Petra Vlhová, Natália Šlepecká), 
kulturystyka (Ľuboš Maliňák), fi t-
ness (Dominika Multáňová) czy 
kickboxing (Martin Navrátil). Jeśli 
sport jest Państwu bliski, w Lip-
towskim Mikulaszu możecie się w 
nim nacieszyć do syta. Do wyboru 
m. in. pływanie, squash, tenis, krę-
gle, jazda na deskorolce, turystyka 
rowerowa, rafting, gokarty i inne.

Ośrodek Slalomu 
Wodnego 
Ondreja Cibáka 
Ośrodek powstał w 1978 r. w połud-
niowo-wschodniej części miasta. 
Posiada dwie trasy, które otrzymały 
nazwy słowackich rzek: Wag – dłu-
ższa i łatwiejsza i Orawa – krótsza, 
lecz trudniejsza. Ośrodek jest utrzy-
many w naturalnym stylu, posiada 
liczne tereny zielone, ławki i ścieżki, 
dlatego jest popularnym miejscem 
rekreacji i spacerów. Podczas wizy-
ty w ośrodku można zobaczyć tre-
ningi kajakarzy, a jeśli się Państwu 
poszczęści – będziecie mieli okazję 
przyglądać się przygotowaniom 
medalistów olimpijskich. Praw-

dziwego ducha rywalizacji, kiedy to 
o zwycięstwie lub przegranej decy-
dują ułamki sekund, można po-
czuć podczas zawodów w slalomie 
wodnym. W tym roku taka okazja 
nadarzy się w dniach 9-10 sierpnia 
podczas Słowackiego Pucharu Ju-
niorów oraz 27 września podczas 
Slalomu Pożegnalnego.  Jeśli chcie-
liby Państwo spróbować swoich 
sił na wodzie, warto skorzystać z 
usług biura Rafting adventure zlo-
kalizowanej bezpośrednio na tere-
nie Ośrodka Slalomu Wodnego. W 
ofercie biura znajduje się również 
paintball i airsoft, strzelanie z łuku, 
paralotniarstwo. Warto też zabrać 
rodzinę lub przyjaciół na adventure 
golf lub football golf.

RAFTING ADVENTURE, 
Ośrodek Slalomu Wodnego 
Ondreja Cibáka[G6]
Tel.: +421/948 906 506
www.raftingadventure.sk
www.familygolf.sk, LRC
kwiecień-czerwiec: na zamó-
wienie, 
lipiec-sierpień: codziennie 
w godz. 11:00-19:00, 
wrzesień-październik: 
na zamówienie
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• Kręgle: Pensjonat Bowling, 
Starohorského 3 [D3], 
Tel.: +421/44/562 06 25 
www.penzionbowling.sk 

• Pływalnia, 
Vajanského ulica 20 [D3] 
Tel.: +421/44/552 03 06 
www.vpslm.sk 

• Gokarty: Kart Centrum Liptov, 
Palugyayho 1 [B1] 
Tel.: +421/903 999 222
www.kartcentrum.sk, LRC

Monaco Grand Prix 
Priemyselná zóna 545 [F11] 
Tel.: +421/903 217 264
www.monacograndprix.sk, LRC 

• Wielofunkcyjna Hala Sportowa 
Liptov Aréna, Brezovec 1053/1 
[A1], Tel.: +421/915 297 271, 
www.liptovarena.sk
29.06.-09.09.2014 zamknięte 

z powodu wystawy Giganci Epoki 
Lodowcowej 

• Sporty nietypowe:  Mutton 
Tel.: +421/918 417 487
www.mutton.sk
Xsport, Vitálišovce [F11] 
Tel.: +421/911 443 194 
www.xsport.sk, LRC
FUNsport, imprezy sportowo-roz-
rywkowe dla fi rm
Tel.: +421/905 521 323 
www.funsport.sk
LASERS LIPTOV - ARENA 
Revolučná 573/1 [A1]  
Tel.: +421/948 108 755,
www.liptovlasers.com, LRC 

• Wypożyczalnia rowerów: 
Bicykle-servis, 1. mája 12 [D5] 
www.dobrybicykel.sk 
Tel.: +421/944 196 849

Wypożyczalnia rowerów elektry-
cznych
Demänová 497 [E1]

Punkt 
widokowy 
Háj-Nicovô
Nad miastem góruje wzniesienie 
Háj-Nicovô [A11]. Pod względem 
wysokości nie dorównuje innym 
wzgórzom, ale za to zapewnia nie-
zapomniane widoki Liptowskiego 
Mikulasza, zalewu Liptowska 
Mara, łańcuchów Tatr Niskich i 
Zachodnich, Gór Choczańskich 
i ostatniego liptowskiego szczytu 
– Krywania. Znajduje się tu także 
największy cmentarz wojskowy na 
terytorium byłej Czechosłowacji. 
Jego centralnym punktem jest po-
mnik poświęcony poległym. 
Na wzgórze można wejść pieszo 
(ok. 4 km z centrum miasta) lub 
wjechać samochodem.

INNE OBIEKTY SPOR-
TOWE W MIEŚCIE

Tel.: +421/918 101 076
www.cyklo-liptov.sk, LRC 

• Skateboard club St. Nicolaus 
Nábrežie Janka Kráľa [E3] 
e-mail: lmbstar2014@gmail.com  

• Squash Liptov
Starohorského 4083/1 [D3]
Tel.: +421/948 071 006,
www.squash-liptov.sk, LRC 

• Tenis: Relax tenis club, 
Nábrežie Janka Kráľa 4359 [E3]
Tel.: +421/918 718 829
www.r-t-c.sk

[XY] – współrzędne na mapie 
miasta Liptowski Mikulasz
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Tatralandia
Liptowski 
Mikulasz
Zaledwie 4 km od centrum Lip-
towskiego Mikulasza znajduje się 
największy całoroczny aquapark w 
Europie Środkowej. Wizyta w par-
ku wodnym dostarcza mnóstwo 
wspaniałej zabawy i relaksu w 14 
basenach z wodą morską, czystą 
wodą i wodą termalną. Baseny są 
wyposażone w wiele atrakcji – bicze 
wodne, ławki i dysze masujące czy 
jacuzzi. Dzieci z pewnością ucieszą 
się na widok basenu piratów i base-
nu do nurkowania, w którym mogą 
obserwować podwodny świat pełen 
żywych rybek i korali. Niekończącą 
się frajdę zapewnia 26 zjeżdżalni 
i rur. Można zatem zakosztować 
jazdy najdłuższą zjeżdżalnią pon-
tonową w Europie Środkowej albo 
doświadczyć stanu nieważkości 
na najbardziej stromej ślizgawce. 
Ogromną atrakcją turystyczną jest 
także kompleks tropikalny Tropical 
Paradise – kryta hala z tropikalnym 
klimatem, basenami wypełnionymi 
wodą morską i czystą wodą, orygi-
nalną tropikalną fl orą oraz repliką 
statku pirackiego. Usługi Tatralan-
dii dopełnia kompleks Saunowy 

Gino Paradise 
Bešeňová
[17 km]
Orzeźwienie, relaks i zabawę za-
pewnia kompleks 20 basenów (z 
czego 8 wypełnionych jest wodą 
geotermalną, a 12 czystą wodą). 
Baseny są wyposażone w liczne 
atrakcje, a temperatura wody waha 
się od 24 do 39 °C.  Można też za-
kosztować zjeżdżalni i rur, których 
jest łącznie 15, a dwie z nich są 
najdłuższe na Słowacji. Nowością 
lata 2014 jest basen adrenalinowy z 
atrakcjami wodnymi dla maluchów 
i dorosłych, 220-metrowa rwąca 
rzeka z nurtem, programy anima-
cyjne, weekendy „Beszeniowa w 
ruchu” pełne imprez kulturalnych 
i sportowych czy sobotnie wieczor-
ne kąpiele z muzyką jazzową na 
żywo. Ofertę aquaparku dopełnia-
ją usługi Wellness&Spa, siatkówka 
plażowa i aquazorbing.

Bešeňová
Tel.: +421/44/430 77 00, 08 
www.ginoparadise.sk
wstęp: dorośli od 11 €/3 godz., 
dzieci do lat 18 od 8 €/3 godz., 
dzieci do lat 6 – wstęp wolny, 
rabaty grupowe, LRC
14.06.-16.09.: codziennie 
9:00-21:00, 
17.09.-23.12: codziennie
10:00-21:00

Ráztocká 21 [A1]
Tel.: +421/915 834 644
www.tatralandia.sk
wstęp (12.06.-15.09.2014): wstęp 
po godz. 16:00: dziecko do 140 
cm 13 €, uczniowie, seniorzy, 
osoby niepełnosprawne 18 €,
dorośli 20 €, bilet rodzinny 
45 €, całodzienny wstęp: dziec-
ko do 140 cm 15 €, uczniowie, 
seniorzy, osoby niepełnospra-
wne 20 €, dorośli 23 €, bilet 
rodzinny 52 €, dzieci do 90 cm 
wzrostu – wstęp wolny, dzieci 
do 140 cm – wstęp za 1 € przy 
zakupie pakietu pobytowego 
dla posiadaczy kart LRC i 
GOPASS, zniżki grupowe, 
rabaty z kartą GOPASS CARD 
oraz LRC
12.06.-15.09.: codziennie
9:00-21:00, 
16.09.-23.12.: codziennie 
10:00-21:00 (dostępnych 
9 basenów, 5 zjeżdżalni, 
bez atrakcji letnich).

Aqua-Vital Park 
Lúčky  
[22 km]
Kąpiele w sercu Gór Choczańskich 
są niezwykle orzeźwiające. 
W ośrodku można korzystać 
z odkrytego basenu rekreacyjnego 
z mnóstwem  atrakcji wodnych, od-
krytego basenu siedzącego wypeł-
nionego leczniczą wodą mineralną, 
krytego basenu z wodą mineralną, 
kompleksu z saunami, wellness z 
grotą solną i zabiegów leczniczych. 

Lúčky, Tel.: +421/44/437 55 66, 
wstęp: dorośli 11 €/3 godz., 
dzieci 3 – 14 lat 8 €/3 godz., 
dzieci do lat 3 – wstęp wolny, 
bilety rodzinne, bilety zniżko-
we, bezpłatny parking, LRC
maj-wrzesień: 
codziennie 9:00-21:00, 
październik-kwiecień: 
codziennie 12:00-21:00

AQUAPARKI

Gino Paradise Bešeňová
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Muzeum wsi 
Liptowskiej 
w Pribylinie 
[22 km]
Wody zalewu Liptowska Mara za-
topiły 13 wsi. Najcenniejsze zabyt-
ki architektoniczne zostały jednak 
przeniesione w malownicze miejs-
ce u stóp Tatr Zachodnich. W ten 
sposób powstała wioska, w której 
jest wszystko, czego nie mogło 
niegdyś zabraknąć na liptowskiej 
wsi – domy prostych rolników i 
rzemieślników, budynki gospodar-
cze, szkoła, młyn, remiza strażac-
ka, dzwonnica, pręgierz, kościół i 
dwór ziemianina. Dwór pochodzi 
ze wsi Parížovce i zalicza się do 
najstarszych zachowanych siedzib 
szlacheckich Liptowa. Kościół Ma-
rii Panny przeniesiono ze wsi Lip-
towska Mara; od czasów późnego 
średniowiecza stanowił siedzibę 
liptowskich władz kościelnych. 
W XIV wieku nieopodal kościoła 
spalono najsławniejszego fałszerza 
aktów królewskich – Jána Literáta 
ze wsi Madočany. W kościele zna-
jdują się cenne malowidła ścienne, 

Termal raj 
Liptovský Ján
[10 km]
U ujścia Doliny Jańskiej znajduje 
się kompleks odkrytych basenów 
termalnych z 50-metrowym base-
nem pływackim, 2 basenami re-
laksacyjnymi i basenem dla dzieci. 
Wszystkie są napełnione wodą ze 
źródła termalnego Rudolf, która ma 
dobroczynne działanie na schorze-
nia układu ruchowego, dróg odde-
chowych i skóry.

Liptovský Ján
Tel.: +421/44/520 81 00 
wstęp: dorośli 4-8 €, dzieci 
3,20-6,40 €, aktualny cennik 
na www.sorea.sk/maj, LRC
czerwiec-wrzesień: codziennie 
9:00-19:00 (ostatnie wejście 
o 17:30), pon.: duży basen 
zamknięty ze względów 
sanitarnych

Pribylina
Tel.: +421/44/529 31 63, 
+421/918 680 297
www.liptovskemuzeum.sk 
wstęp: dorośli 3 €, dzieci 1,50 €
LRC
01.05.-30.06.: 
codziennie 9.00-17.30, 
01.07.-31.08.: 
codziennie 9.00-18.30, 
01.09.-30.09.: 
codziennie 9.00-18.00, 
01.10.-31.10.: 
codziennie 9.00-17.00, 
01.11.-31.12.: 
codziennie 9.00-16.00
(ostatnie wejście najpóźniej 
godzinę przed zamknięciem)

Wilkoliniec 
(UNESCO) 
[33 km]
Pod wzgórzem Sidorovo jest 
ukryta bajkowa wioska z kolo-
rowymi drewnianymi domkami, 
murowanym kościołem, zrębową 
dzwonnicą, studnią, szumiącym 
potokiem i pachnącymi łąkami. 
Osada jest zamieszkana, ale dla tu-
rystów udostępniono dom rolniczy 
z ekspozycją przedstawiającą typo-
we wnętrze, galerię sztuki ludowej z 
wystawą prac i trofeów myśliwskich 
oraz nowo otwartą galerię w odre-
montowanych wnętrzach dawnego 
spichlerza.

Tel.: +421/918 596 432
www.vlkolinec.sk
wstęp: dorośli 2 €, dzieci 1 €, LRC
ekspozycje: 16.06.-15.09.: 
codziennie 9:00-17:00, 
16.09.-15.10. oraz 16.04.-15.06.: 
wt.-pt.: 9:00-15:00, sob.-niedz.: 
9:00-16:00,
16.10.-15.04.: wt.-pt.: 10:00-15:00, 
sob.-niedz.: 10:00-16:00

Kościół 
artykularny w 
Świętym Krzyżu 
[11 km]
Jest to miejsce, które warto odwie-
dzić z kilku względów: jest to na-
jwiększy kościół artykularny w Eu-
ropie Środkowej mieszczący 6000 
osób zbudowany przez mistrza 
Langa, który nie potrafi ł czytać ani 
pisać. Jest to jeden z pięciu zacho-
wanych kościołów artykularnych 
na Słowacji. Pierwotnie stał w miej-
scowości Paludza, którą zatopiły 
wody zalewu Liptowska Mara. Aby 
drewniany kościół nie zniknął wraz 
z Paludzą, został rozebrany i posta-
wiony na nowo w Świętym Krzyżu. 
Unikalne są również jego barokowe 
wnętrza, malowidła ścienne i ży-
randol ze szkła weneckiego.

Svätý Kríž
Tel.: +421/44/559 26 22
www.drevenykostol.sk
wstęp: datki dobrowolne
01.06.-30.09.: codziennie 
9:00-17:00,
01.10.-31.05.: codziennie 
9:00-15:00 (nabożeństwa 
w każdą niedzielę 9:00-10:00)
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ZABYTKI I MUZEA

najstarsze z nich powstały około 
1320 r. W miesiącach letnich w mu-
zeum odbywają się liczne imprezy, 
które mają na celu przybliżenie lip-
towskich zwyczajów i tradycji.  



Demianowska 
Jaskinia
Lodowa
[9 km]
Niegdyś była nazywana Smoczą 
Jaskinią, ponieważ odkryte tutaj 
kości niedźwiedzia jaskiniowego 
uznano za kości smoka. Począt-
kowo trasa prowadzi przez wnętrza 
o bogatej sintrowej szacie nacieko-
wej, później zaś pojawia się obfita 
warstwa lodu.  Warto zabrać ze 
sobą cieplejsze ubranie, gdyż nawet 
latem temperatura w jaskini nie pr-
zekracza 6 °C.

Nad migoczącym w słońcu lustrem 
zalewu Liptowska Mara wznosi się 
wzgórze Úložisko, które ponad 2000 
lat temu zasiedlili tajemniczy Cel-
towie, wzbogacając region o nową 
wiedzę w zakresie obróbki rudy, wy-
korzystania narzędzi z żelaza, koła 
garncarskiego. Celtowie wybijali 
nawet własne srebrne i miedziane 
monety. W muzeum archeologicz-
nym zrekonstruowano ich siedlis-
ka, świątynię z miejscem ofiarnym, 
dołami ofiarnymi, aby przybliżyć 
zwiedzającym sposób ich życia. 
Czasy średniowieczne upamiętnia 
na Havránku drewniana osada. 

Oblazy  
- młyny wodne 
w Dolinie
Kwaczańskiej
[17 km: Liptowski  
Mikulasz – ujście Doliny 
Kwaczańskiej]

W malowniczym otoczeniu pod na-
wisami skalnymi Doliny Kwaczań- 
skiej znajdują się stare drewniane 
młyny. Dolny młyn z tartakiem 
został wyremontowany przez wo-
lontariuszy i przywrócony do pier-
wotnego stanu: woda wprawia w 
ruch koło i napędza wymyślne ur-
ządzenie, którego pracę można zo-
baczyć na własne oczy. Dojście szla-
kami turystycznymi z miejscowości 
Kvačany oraz Veľké Borové. Dro-
ga ze wsi Huty jest zamknięta do 
odwołania. Jeśli wyruszą Państwo 
z miejscowości Kvačany, szlak do-
prowadzi Was także do nowego 
punktu widokowego na szczycie 
Malý Roháč, skąd rozpościerają się 
przepiękne widoki na Dolinę Kwa-
czańską.

Kvačianska dolina
www.oblazy.sk
dostępne codziennie 8:30-
18:30, mile widziane dobrowol-
ne datki na remont i bieżące 
funkcjonowanie

Tel.: +421/905 790 218 
www.liptovskemuzeum.sk 
wstęp: dorośli 2 €, dzieci 1 €, 
LRC
01.06.-31.08.:  
codziennie 8:30-18:30, 
01.09.-31.10.:  
codziennie 9:00-17:00

Demänovská dolina,  
Tel.: +421/44/559 16 73  
www.ssj.sk, wstęp: zwykła/
dłuższa trasa dorośli 8 €/15 €, 
dzieci 4 €/7,50 € (dłuższa trasa 
min. 10 osób)
01.06.-30.06.: wt.-niedz.: go-
dziny wejść 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 (dłuższa trasa o 13:15)
01.07.-31.08.: codziennie: go-
dziny wejść 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 (dłuższa trasa o 13:15)
01.09.-15.11.: wt.-niedz.: go- 
dziny wejść 9:30, 11:00, 12:30, 
14:00 (dłuższa trasa o 13:00), 
16.11.-26.12.: zamknięte

Demänovská dolina 
Tel.: +421/44/554 81 70 
www.ssj.sk, wstęp: dorośli 7 €, 
dzieci 3,50 €
01.06.-30.06.: wt.-niedz.:  
godziny wstępu 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00
01.07.-31.08.: codziennie:  
godziny wejść 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00
01.09.-30.09.: wt.-niedz.:  
godziny wejść 9:30,11.:00, 
12:30, 14:00, 
01.10.-14.05.: zamknięte

PODZIEMIE LIPTOWA

Demianowska
Jaskinia  
Wolności 
[11 km]
Podziemna rzeczka Demänovka 
wyrzeźbiła jaskinię. Urzekające 
piękno i fascynująca sintrowa szata 
naciekowa i kolorowe jeziorka kra-
sowe uczyniły z niej najpopularniej-
szą jaskinię na Słowacji. Do wyboru 
trasa godzinna (do przejścia 1150 
metrów i 913 schodów) lub dłuższa 
trasa 100-minutowa (do pokonania 
2150 metrów i 1118 schodów).

Muzeum 
archeologiczne 
Havránok 
[18 km]
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Jaskinia 
Staniszowska
[13 km]
W tej jaskini można się poczuć jak 
prawdziwy grotołaz. Podziemne 
korytarze oświetla latarka czołowa, 
ale na szczęście drogę zna doświ-
adczony przewodnik. Jaskinię tę 
mogą odwiedzać również rodziny z 
dziećmi, dla których wizyta w gro-
cie to ogromna frajda i niezapomni-
ana przygoda. Ciekawostką dla do-
rosłych jest magiczne jeziorko. Jeśli 
Wasz ukochany napije się z niego 
wody, pokocha Was na zawsze.

Podziemie 
pod wieżami
[9 km]
Co trzeba zrobić, żeby kawałek 
rudy stał się monetą? Wystawa dość 
dokładnie przybliża wszystkie eta-
py tego procesu, bo przecież w po-
bliskiej Dolinie Jańskiej przez wieki 
wydobywano złoto i rudę. Następ-
nie ruda była tłuczona, przemywa-
na specjalnych korytach, kuta w 
piecach kowalskich, a na koniec w 
mennicy bito z niej monety. Wszy-
stkie te czynności można wykonać 
samodzielnie za pomocą oryginal-
nych narzędzi i urządzeń.

Jánska dolina 185 
Tel.: +421/908 640 061 
www.stanisovska.sk 
wstęp: dorośli 6 €, dzieci 3,50 € 
LRC, codziennie: godziny wejść 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00

Liptovský Ján 150
Tel.: +421/908 640 061
www.podvezami.sk
wstęp: dorośli 4 €, dzieci 2,50 € 
LRC, codziennie: godziny wejść 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00

Niedźwiedzia  
Sztolnia
[13 km]
Przez całe dziesięciolecia górnicy 
krok po kroku wykłuwali podziem-
ne korytarze. Wkładali ogromny 
wysiłek i narażali się na wielkie 
niebezpieczeństwo dla wydoby-
cia złota. W niedźwiedziej sztolni 
można dowiedzieć się, jak ciężką 
wykonywali pracę. Górnicy mieli 
też swoich pomocników - krasnolu-
dy, które można tu jeszcze spotkać.

Žiarska dolina 
Tel.: +421/908 640 061 
www.stolna.sk, wstęp: dorośli  
5 €, dzieci 3 €, LRC
Poruszanie się po Dolinie  
Żarskiej jest ograniczone  
z uwagi na usuwanie skutków 
wiatrołomów, dlatego koniecz-
ne jest sprawdzenie godzin ot-
warcia dzwoniąc pod wskazany 
numer telefonu lub na stronie 
internetowej. Godziny otwarcia 
zaplanowane na rok 2014:
01.04.-31.10.: codziennie: 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00
01.11.-31.03.: sob.-niedz., święta, 
wakacje: 10:00-16:00

 WYPOCZYNEK
 
Turystyka
Liptowski Mikulasz jest otoczony 
pasmami Tatr Niskich i Tatr Za-
chodnich oraz Gór Choczańskich, 
czemu zawdzięcza setki kilome-
trów oznakowanych szlaków turys-
tycznych. W ten sposób każdy ma 
dostęp do piękna liptowskiej przy-
rody i cudownych widoków. Do wy-
boru są łatwe szlaki spacerowe pro-
wadzące dolinami, kilkugodzinne 
szlaki wycieczkowe po górzystym 
terenie i całodzienne szlaki wyso-
kogórskie dochodzące nawet do 
2495 m n.p.m. Turystom wybiera-
jącym się na szlaki zaleca się wyku-
pienie specjalnego ubezpieczenia, 
które pokrywa koszty górskiego 
pogotowia ratunkowego w zakre-
sie zabezpieczenia technicznego 
na wypadek akcji ratunkowej lub 
poszukiwawczej. Ubezpieczenie 
takie można wykupić m.in. w Cent-
rum Informacyjnym w Liptowskim 
Mikulaszu. Najświeższe informac-
je z gór można uzyskać na stronie 
górskiego pogotowia ratunkowego 
www.hzs.sk.
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Kolejki linowe  
na Chopok 
[15 km]
Dolina Demianowska wraz z 
ośrodkiem Jasna stanowi najpo-
pularniejszą część Tatr Niskich, 
które są dosłownie poprzeplatane 
mnóstwem szlaków turystycznych. 
Na drugi pod względem wysokoś-
ci szczyt Tatr Niskich – Chopok 
(2024 m n.p.m.) można wygodnie 
wjechać nowoczesnymi kolejkami 
zarówno od południowej, jak i od 
północnej strony.  Od strony pó-
łnocnej wyprawa zaczyna się na 
stacji Biela Púť, gdzie można skor-
zystać z 4-osobowej kolejki linowej, 
następnie wybrać naziemną kolejkę 
Twinliner, a na sam szczyt Cho-
poku wjechać 24-osobową kolejką 
kabinową Funitel. Ze szczytu Cho-
poku rozciągają się niezapomniane 
widoki na pobliskie szczyty, a na 
miejscu można się posilić w restau-
racji Rotunda. Nowością sezonu let-
niego jest dojazd kolejkami na dru-
gą stronę Chopoku i z powrotem w 
cenie jednego biletu. W ten sposób 
podczas wjazdu i zjazdu można 
skorzystać z pięciu różnych kolejek 

i lepiej poznać południowe stoki 
Chopoku. Dla rodzin z dziećmi ró-
wnież w tym roku przygotowano w 
Jasnej trasę pełną atrakcji śladami 
smoczka Demiana, podczas której 
dzieci rozwiązują smocze rebusy i 
poprzez zabawę poznają przyrodę 
Tatr Niskich. Ośrodek Jasna ma do 
zaoferowania znacznie więcej: no-
woczesny bike park ze ścieżkami 
rowerowymi o różnych stopniach 
trudności Rocky Mountain Bike 
World JASNA, jazdę gokartami 
górskimi trasą o długości 4350 m z 
różnicą wzniesień wynoszącą 662 
m z Chopoku na Priehybę, trampo-
linę bungee czy pływanie łódką po 
jeziorze. 

Demänovská dolina
Tel.: +421/907 886 644
www.jasna.sk 
wstęp: dorośli 18 €, juniorzy  
15 € dzieci 13 €, LRC 
31.05.-30.06. oraz 01.09.-05.10.: 
Biela Púť – Priehyba – Chopok 
– Kosodrevina – Srdiečko: 
codziennie 8:30-16:30
01.07.-31.08.:  
Biela Púť – Priehyba – Chopok 
– Kosodrevina – Srdiečko: 
codziennie 8:30-17:30 
28.06.-31.08.:  
Záhradky – Priehyba – Chopok 
8:30 - 17:30

Turystyka
rowerowa
Na Liptowie jest łącznie 700 
km oznakowanych ścieżek ro-
werowych, a wiele z nich prowadzi 
przez Liptowski Mikulasz. Miej-
scami wartymi odwiedzenia są 
obydwa liptowskie bike parki – w 
ośrodku Jasná i Malinô Brdo. Od 
tego lata rowerzyści oprócz map ro-
werowych mają do dyspozycji nową 
aplikację internetową i mobilną z 
interaktywnymi mapami i mnó-
stwem informacji turystycznych.  

Tor bobslejowy 
- Pavčina Lehota 
[9 km]
Zakosztujcie jazdy na najbardziej 
stromym torze bobslejowym na 
Słowacji. 1000 metrów długości, 
120 metrów różnicy wysokości, 16 
zakrętów i 6 skoków. W Centrum 
Informacyjnym Miasta Liptowski 
Mikulasz można zakupić jazdy  
z 20 % zniżką.

Pavčina Lehota 
Tel.: +421/903 567 680 
www.ziarce.sk 
1 jazda: dorośli 3,50 €,  
dzieci 3 €, LRC
01.04.-30.06.: codziennie  
9:30-17:00, 
01.07.-31.08.: codziennie  
9:00-20:00, 
01.09.-31.10.: codziennie  
9:30-17:30
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Największy pod względem obję-
tości zbiornik wodny na Słowacji 
– Liptowska Mara – jest popular-
nym miejscem rekreacji i sportu w 
miesiącach letnich. Na północnym 
brzegu zalewu znajduje się Mara 
Camping z kąpieliskiem, plażą, 
wypożyczalnią łódek i rowerów 
wodnych, placem zabaw dla dzieci 
i obiektami sportowymi.  Przyjem-
nym orzeźwieniem w upalne dni 
jest rejs widokowy statkiem. Do 
wyboru trzy statki, wszystkie rejsy 
zaczynają się na przystani przy 
campingu, a godziny rejsów można 
znaleźć na podanych stronach in-
ternetowych.

STATEK MARIA (55-osobowy), 
Tel.: +421/915 855 444, 
www.lodmaria.sk, 
cena: dorośli 9 €, dzieci 6 €, 
dzieci do lat 3 – wstęp wolny, 
LRC

STATEK  FATIMA (20-osobowy), 
Tel.: +421/907 341 840, 
www.maralod.sk, 
cena: dorośli 10 €, dzieci 5 €, 
dzieci do lat 8 – wstęp wolny, 
15.06.-20.09.: codziennie: 8:00-
19:00 co godzinę

STATEK MARA (12-osobowy), 
Tel.: +421/917 261 274, 
www.lodmara.sk, cena: dorośli 
9 €, dzieci 6 €, zamówienie 
całego statku od 65 €, LRC, 
maj, czerwiec, wrzesień, 
październik: regularne rejsy 
w weekendy, w pozostałe dni 
na zamówienie, 
lipiec-sierpień: codzienne re-
gularne rejsy (także z przystani 
Dechtáre) 

Liptowska Mara 
– rejs widokowy 
statkiem
[7 km]

Žiarska dolina
Tel.: +421/904 744 452, 
+421/903 102 994
www.kolobezky.eu
cena: 5 € / hulajnoga (dostęp-
ne rabaty), LRC
Z uwagi na usuwanie skutków
wiatrołomów, konieczne jest 
sprawdzenie dostępności 
dzwoniąc pod wskazany numer 
telefonu lub na stronie inter-
netowej. Dostępność zależy 
między innymi od warunków 
pogodowych. Godziny otwar-
cia zaplanowane na rok 2014:
17.06.-30.06.: sob.-niedz., 
święta: 11:00-18:00, 
01.07.-30.09.: codziennie 
11:00-18:00, 
01.10.-31.10.: sob.-niedz., 
święta: 11:00-17:00
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Hulajnogi
[13 km: Liptowski 
Mikulasz – ujście Doliny 
Żarskiej]

Dolina Żarska jest jedną z najpięk-
niejszych dolin Tatr Zachodnich. 
W maju 2014 r. ucierpiała wskutek 
wiatrołomów. Z uwagi na usuwa-
nie skutków niszczycielskiego wi-
atru poruszanie się po dolinie jest 
ograniczone. Należy stosować się 
do wskazówek zamieszczonych na 
tablicy przed wejściem do doliny. 
W określonych godzinach możliwe 
jest przejście przez Dolinę Żarską 
do Schroniska Żarskiego (Žiarska 
chata) – dojście z ujścia doliny trwa 
ok. 1,5 godziny. Schronisko stanowi 
punkt wypadowy do wyżej położo-
nych szlaków, można się w nim 
posilić i odpocząć. Czas zejścia ze 
schroniska można sobie znacznie 
skrócić zjazdem na hulajnodze – 
wypożyczalnia znajduje się tuż przy 
schronisku. Po 6-kilometrowym 

zjeździe hulajnogę oddaje się na 
parkingu u ujścia Doliny Żarskiej.

Odległości podawane 
w opisach tras to odległości 
od turystycznego centrum 
Liptowskiego Mikulasza.



CENTRUM INFORMACYJNE 
Miasta Liptowski Mikulasz 

Námestie mieru 1, 
031 01 Liptovský Mikuláš, Słowacja
Tel.: +421/44/16 186, 552 24 18   
Fax: +421/44/551 44 48
www.mikulas.travel
www.mikulas.sk
e-mail: info@mikulas.sk
facebook: Informačné centrum 
mesta 
GPS: N 49°05́ 8.70´́  E 19°36́ 42.47´́

01.07. –14.09.:  Pon.–Pt.: 9:00–18:00, 
Sob.: 9:00–17:00, Niedz.: 9:00–17:00
15.09. –30.06.:  Pon.–Pt.: 9:00–17:00, 
Sob.: 9:00–13:00, Niedz.: zamknięte 

SERWIS INFORMACYJNY 
– MIASTO I REGION:
- informacje turystyczne
- pakiety pobytowe
- wydarzenia kulturalne i imprezy 
sportowe 

USŁUGI PRZEWODNICKIE:
- w lipcu i sierpniu bezpłatne zwied-
zanie miasta z przewodnikiem w 
każdy piątek o godz. 16.00
- w pozostałych miesiącach usługi 
przewodnickie dostępne na zamó-
wienie, LRC

USŁUGI: 
- baza noclegów
- kantor wymiany walut
- ubezpieczenie na wypadek akcji 
ratunkowej lub poszukiwawczej 
w górach
- zezwolenia na wędkowanie na 
akwenach państwowych 
- usługi ogłoszeniowe, usługi faksowe
- dostęp do internetu

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW:
- wydarzenia w Liptowskim Miku-
laszu 
- sieci TICKETPORTAL, TICKET-
ART oraz PREDPREDAJ.SK

LIPTOV REGION CARD
…więcej atrakcji i wspomnień 
w niższych cenach… 
Klucz do bramy największej areny 
outdoorowej i bogatej oferty rozry-
wkowej na Słowacji, który umożliwi 
Państwu korzystanie ze zniżek od 
5 % do 100 % na największe atrakcje 
w najbardziej znanych punktach tu-
rystycznych Liptowa przez cały rok.
W sprzedaży w Centrum Informa-
cyjnym Miasta Liptowski Mikulasz 
w cenie 5 €.

www.liptovcard.sk

Telefony alarmowe:
• Numer alarmowy 112 
• GOPR Tatry Niskie
+421/44/559 16 78, +421/18 300
• GOPR Tatry Zachodnie  
+421/44/558 62 18, +421/18 300 
• Pomoc drogowa 
+421/903 804 856

Wydało: Centrum Informacyjne Miasta 
Liptowski Mikulasz, Miasto Liptowski 
Mikulasz, OOCR REGION LIPTOV, 
2014
Grafi ka: Eva Dudzíková
Fotografi e: archiwum Centrum Infor-
macyjnego Miasta Liptowski Mikulasz, 
Muzeum Janka Kráľa i OOCR REGI-
ON LIPTOV, Ján Svidran, Ing. Michal 
Rengevič

LRC – zniżki z Liptov Region Card
         dostęp bezbarierowy
ZMIANA CEN I GODZIN 
OTWARCIA - ZASTRZEŻONA

PONADTO:
- szeroki wybór map turystycznych, 
atlasów, przewodników, publikacji 
książkowych
- upominki i pamiątki

Projekt realizowany przy wsparciu 
fi nansowym Ministerstwa Trans-
portu, Budownictwa i Rozwoju 
Regionalnego Republiki Słowackiej.


