Jedna mapa,
stovka krásnych miest.
Nájdi si to svoje!

ROJKOVSKÁ TRAVERTÍNOVÁ KOPA
V časti obce Stankovany – Rojkov sa nachádza veľmi pekné miesto na trávenie voľného času.
Travertínová kopa s priemerom 10 metrov a hĺbkou až do 1,6 metra slúži verejnosti na kúpanie.
Minerálna voda má teplotu 24 °C. Jazierko prešlo rekonštrukciou, disponuje dreveným dnom
a špeciálnou časťou pre deti s hĺbkou 0,5 metra.

MEANDRE LÚŽŇANKY
Zaujímavý prírodný úkaz sa nachádza na konci obce Liptovská Lúžna. Objaviť tu môžeme meandre na riečke Lúžňanka. Voda sa tu prirodzene krúti a mení smer svojho toku, takým spôsobom,
že jednotlivé meandre sa k sebe približujú v rádoch desiatok centimetrov. Toto zaujímavé prírodné
divadlo len tak niekde neuvidíte.

MOČIAR – KAĎA A PRAMEŇ
V západnej časti obce Stankovany sa nachádza prírodná rezervácia Močiar. Okrem mnohých travertínových jazierok sa v nej nachádza kaďa vhodná na kúpanie. Územie je vďaka svojej jedinečnosti zaradené do sústavy NATURA 2000.

BRANKOVSKÝ VODOPÁD
Vďaka svojej výške 55 metrov je najvyšším vodopádom v Nízkych Tatrách. Nachádza sa v ich
západnej časti, blízko ústia do Revúckej doliny. Vodopád je monumentálny nie len v lete, ale tiež
v zimnom období. Keď zamrzne, stáva sa z neho skvelé miesto na lezenie.

VODNÁ ELEKTRÁREŇ
V obci Ľubochňa sa nachádza nenápadná, ale o to cennejšia vodná elektráreň. Bola postavená
začiatkom 20. Storočia. Pôvodne slúžila ako zdroj elektriny pre horskú železnicu, energiu však vyrába dodnes. V jej interiéri nájdete informačné panely o histórii hydroelektrárne a lesnej železnice.

KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Gotický kostol nachádzajúci sa na okraji obce Ludrová svojím významom presahujúci hranice
celého regiónu. Stavba bola postavená v 13. storočí v gotickom slohu. Na kostole môžeme nájsť aj románske prvky. Jeho najväčšou pýchou sú nástenné maľby z 15. storočia zobrazujúce tzv.
christologický cyklus a majestátny oltár. Kostol spravuje Liptovské múzeum a jednoznačne stojí
za návštevu.

ĽUBOCHNIANSKA DOLINA
Niektoré zdroje ju označujú za najdlhšiu dolinu na Slovensku. Jej 25 kilometrová dĺžka je naozaj
obdivuhodná. V minulosti ňou viedla horská železnica. Dnes je obľúbená hlavne u cyklistov, pretože takmer celou dolinou vedie asfaltová cesta. Vyhľadávajú ju samozrejme aj peší turisti.
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LÚČANSKÝ VODOPÁD
Výnimočný pohľad sa Vám naskytne v obci Lúčky. V centre obce sa nachádza národná prírodná
pamiatka – Lúčanský vodopád. Voda dopadá do jazierka z travertínovej terasy vo výške 13 metrov.
Zaujímavosťou je, že vodopád nezamŕza. Dôvodom sú termálne pramene z neďalekých kúpeľov,
ktoré pritekajú do potoka Lúčanka.
TERMÁLNY PRAMEŇ KALAMENY
Ďalšie príjemné miesto na oddych pri vode sa nachádza v obci Kalameny. Na konci obce je voľne
prístupná termálna plocha s vodou o teplote až 33°C, ktorá priteká prostredníctvom umelého vrtu.
Vďaka jej príjemnej teplote je prameň využívaný celoročne.

KRKAVÁ SKALA
Na úpätí vrchu Sidorovo neďaleko Ružomberka sa nachádza prírodná pamiatka Krkavá skala. Na
skalnom útvare vhodnom pre lezcov sa nachádza 15 trás rôznej náročnosti. Pri výške 22 metrov
patrí medzi najvyššie skalné ihly na Slovensku.

JÁNOŠÍKOVA PÄSŤ
V obci Lisková môžeme nájsť niekoľko výnimočných miest. Jedným z nich je skalný útvar, tvarom
pripomínajúci ľudskú päsť. K pomenovaniu podľa známeho slovenského zbojníka sa viaže viacero
povestí, jednou z nich je i teória, že päsť vytesali zbojníci svojimi mečmi. Útvar vápencového typu
je 6 metrov vysoký a 4 metre široký.

VLKOLÍNEC
Výnimočné miesto ako Vlkolínec nenájdete nikde na svete. Typická architektúra, v ktorej dominujú zrubové typy domov je natoľko unikátna, že bola už v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú
rezerváciu. V roku 1993 bol Vlkolínec zapísaný do zoznamov UNESCO. Aj vďaka nemu je stále
v pôvodnom stave a nebol narušený modernou výstavbou. Vlkolínec patrí bezpochyby medzi
najkrajšie miesta na svete a obyvatelia Liptova sú naň právom hrdí.

KOSTOL SV. ŠIMONA A JÚDU
Kostol postavený v strednej časti obce Liptovské Sliače pochádza z roku 1326. Významný nie je
len svojím architektonickým stvárnením v štýle gotiky, ale hlavne vzácnymi umeleckými dielami
nachádzajúcimi sa v interiéri kostola. Najvzácnejším je neskorogotický obraz Madony s apoštolmi
z roku 1517. Obraz je zároveň najväčším na Slovensku. Krásu kostola podčiarkuje zrekonštruované
námestie.

ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADA
V obci Liptovské Revúce môžeme nájsť jedinečné miesto – Vtáčí raj. V záhrade jedného z rodinných domov je vybudovaných šesťdesiat vtáčích kŕmidiel a búdok.
Je isté, že podobné vtáčie sídlisko nikde inde nenájdeme. Táto atrakcia je vhodná hlavne pre deti,
ktoré sa môžu interaktívne zoznámiť s prírodou a jej krásami. Rozprávková vtáčia záhrada a jej
tvorca – doc. Saniga boli ocenení titulom Ekočin roka.

SLIAČSKÉ TRAVERTÍNY
Prírodný útvar, ktorý bol vyhlásený za rezerváciu už v roku 1951. Nachádza sa medzi obcami Liptovské Sliače a Partizánska Ľupča. Výrazná travertínová kopa je doplnená niekoľkými terasami
a kopami. V okolí sa nachádza niekoľko prameňov – Teplica, Čertovica, či Medokýš.

BEŠEŇOVSKÉ TRAVERTÍNY
Za obcou Bešeňová sa nachádza významná prírodná pamiatka. Bešeňovské travertíny sú jedinečným útvarom nielen na Slovensku, ale i v Európe. Charakterizuje ju pestré sfarbenie od bielej,
žltej, až ku oranžovej či hnedej farbe. Okrem obdivovania prírodnej krásy, môžete načerpať silu
z minerálneho prameňa s obsahom síry a železa.
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LIPTOV JE NAJKRAJŠÍ REGIÓN NA SLOVENSKU!

Vy ste o tom nevedeli? O tejto skutočnosti Vás presvedčí práve táto mapa. To Do
Liptov mapa prináša výber a stručnú charakteristiku najkrajších miest Liptova, ktoré
jednoznačne stoja za návštevu.

Využite možnosť pridať vlastné fotografie na web www.todoliptov.sk!
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Bolo pomerne náročné vybrať stovku najkrajších atrakcií. Pomohol nám terénny
výskum, vďaka ktorému sme zistili, že v liptovskom regióne sa nachádza nepopísateľné množstvo krásnych miest. Preto je možné, že sa tu Vaše obľúbené miestečko nenachádza. Nesmúťte, práve preto sme vymysleli portál www.todoliptov.
sk, kde sa postupom času budú nachádzať všetky zaujímavé miesta Liptova. Budú
rozdelené podľa kategórií, no tiež podľa katastrov obcí.
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Profituje hlavne z celoročnej atraktívnosti, pretože v obklopení Vysokých,
Západných a Nízkych Tatier, či Chočských vrchov a Veľkej Fatry, má čo ponúknuť
ako v letnej, tak v zimnej sezóne.
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Liptov ponúka mimoriadne podmienky na lyžovanie, turistiku, či cyklistiku,
no tiež niekoľko aquparkov s termálnou vodou, či prírodných miest
na kúpanie.
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ŠPORTOVÉ ATRAKCIE

Vo všeobecnom záujme sme sa rozhodli urobiť niečo prospešné a vymysleli sme
projekt To Do Liptov. Dôvodom, prečo sme sa tak rozhodli, bola doterajšia absencia
podobnej mapy o Liptove. Neraz sme sa stretli s názormi mladých ľudí, že v Liptove
je nuda. To nie je pravda! Presvedčí Vás o tom táto mapa a internetová stránka, ktoré
propagujú región Liptov a jeho atraktivity cestovného ruchu. Budeme šťastní, ak
sami prispejete k napredovaniu tohto projektu a podelíte sa o svoje obľúbené miesta.
Spoločne môžeme prispieť k rozvoju Liptova a urobiť z neho lepšie miesto pre život.
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GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ
Ďalší z liptovských aquaparkov sa nachádza v obci Bešeňová. Nájdete tu vonkajšie aj vnútorné
termálne bazény, toboganovú vežu, bazén s umelými vežami, vitálny svet zložený zo sáun rôznych
druhov. Gino paradise je otvorený celoročne.
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SME MLADÍ, PLNÍ ENERGIE A MILUJEME SVOJ REGIÓN.
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Nezabudnite sa odfotiť s ovečkou alebo kravičkou :)

Jamník

72

46

Podsuchá

Navštívte salaš a ochutnajte typické liptovské špeciality: parenice, žincicu, syrové korbáčiky, bryndzové halušky, bryndzové pirohy, oštiepky...
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Množstvo jaskýň, termálnych a minerálnych prameňov, prírodných útvarov či vodných plôch tvoria výnimočné prírodné bohatstvo, nehovoriac o histórii a liptovských
tradíciách. V Liptove sa nachádzajú desiatky chránených sakrálnych stavieb, objekty tradičnej liptovskej architektúry, ale aj niekoľko technických pamiatok.

O PROJEKTE
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LIPTOV PATRÍ MEDZI NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE
REGIÓNY SLOVENSKA.

Pozrite si skvelý slovenský film Pacho, hybský zbojník s Jánom Krónerom
v hlavnej úlohe. Vtipne zobrazuje pomery v Liptove počas vlády Márie Terézie.
...A vlastne, ten ste už určite videli. Tak nič.

41

Jalovec
36

Bobrovník

Potok

93

64

Ižipovce

Bukovina

Bešeňová 24

Lisková

Martinček 15

37

32

Lúčky 20
Turík

Liptovské
Matiašovce

Prosiek

18

Hubová
Hrboltová

Liptovská
Anna

22

19

Aj vy sa môžete podieľať na propagácii svojej obce a pridávať zaujímavé miesta,
o ktorých iní ešte nevedia! Kliknite na našu stránku a pridajte
Vaše obľúbené miesto!

Kúpte si tradičný liptovský alkohol - Demänovku. Dlhé roky sa tento bylinný likér vyrába v liehovare v Liptovskom Mikuláši. Je to originál, dobre
vyzerá aj chutí.
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LIPTOVSKÝ HRAD
Liptovský hrad má historicky viacero názvov – Starhrad, Sielnický hrad, či Veľký hrad. Bol postavený
medzi obcami Kalameny a Liptovská Sielnica na vrchu Sestrč vo výške 1001 m.n.m. Hrad bol v 15.
storočí zničený, preto dnes môžeme obdivovať len jeho ruiny. Výskum odhalil jeho gotické architektonické prvky.

KOSTOL SV. MARTINA BISKUPA
Jeden z najstarších a zároveň najkrajších kostolov v Liptove. Výnimočným ho robia hlavne stredoveké nástenné maľby, jeho poloha, ale tiež jedinečné pivnice so strieškami, v ktorých obyvatelia obce Martinček ukrývali zemiaky a zeleninu. Podobný unikát nikde inde nenájdete.
Táto ranogotická stavba bola postavená v polovici 13. storočia na vrchu Mních.

VODNÁ NÁDRŽ HRABOVO
Vodná nádrž Hrabovo sa nachádza nad Ružomberkom v tesnej blízkosti údolnej stanice lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. Je vyhľadávaným miestom nielen pre oddych, ale aj pre aktivity ako
člnkovanie či kúpanie. Hrabovská dolina je bohatá na zaujímavé atrakcie a rozhodne stojí za
návštevu!

LIPTOV NA FOTKÁCH

AQUA -VITAL PARK
Súčasťou komplexu kúpeľov v obci Lúčky je areál Aqua Vital parku. Nachádzajú sa tu vonkajšie aj
vnútorné bazény s termálnou liečivou vodou, ale tiež saunový svet. Aqua - vital park nepatrí medzi
najväčšie, ale jeho rodinná atmosféra ho robí atraktívnym pre široké spektrum návštevníkov.

HRAD LIKAVA
Hrad nad obcou Likavka bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Architektúra hradu má silné črty neskorej gotiky a renesancie. Likava si prešla zaujímavou históriou, vojnami, viacerými
prestavbami, ale tiež rôznymi majiteľmi. Hrad bol počas stavovských povstaní v roku 1707 zničený.
V 20. Storočí bol postupne rekonštruovaný a upravovaný do súčasnej podoby. Spravuje ho Liptovské múzeum, ktoré tu prevádzkuje aj expozíciu.

MALINÔ BRDO
Je druhým najväčším strediskom v Liptove so službami na vysokej úrovni. Ponúka sedačkovú
a kabínkovú lanovku, niekoľko vlekov a tiež jednu z najdlhších umelo zasnežovaných zjazdoviek
na Slovensku, ktorá meria až 4 km. V letných mesiacoch je stredisko využívané ako Bike park.

www.todoliptov.sk

DIVIAČIA ZVERNICA LÚČKY
Vyhľadávaným miestom hlavne pre rodiny s deťmi je diviačia zvernica nachádzajúca sa na konci
obce Lúčky. Na ploche 0,6 hektára môžete vidieť niekoľko kusov diviaka lesného aj s mláďatami.
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VÝSTUPY

BUKOVINA

Na konci obce Bukovina sa nachádza zachovalá zemianska usadlosť, ktorá je na Slovensku jedinečná.
Areál tvorí zrubový doma, sýpka, a tiež humno. Usadlosť pochádza zo 19. Storočia, no revitalizovaná bola
až roku 1980.

KOSTOL SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA
Kostol bol postavený v roku 1237, skôr ako samotná obec Liptovský Michal v katastri ktorej dnes stojí. Pôvodne gotická stavba si zachovala významné exteriérové prvky. Zaujímavý je hlavne ochranný
kamenný múr, do ktorého bola v 17. storočí vstavaná drevená zvonica, dnes tiež kultúrna pamiatka
a dominanta obce.

DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL
Celodrevená stavba patrí medzi najväčšie v strednej Európe. Kostol bol postavený v roku 1693 v obci
Paludza, no kvôli výstavbe vodného diela Liptovská Mara bol v rokoch 1974 až 1982 premiestnený
na svoje súčasné miesto v katastri obce Svätý Kríž. Kostol bol pôvodne postavený za 8 mesiacov
pod vedením majstra Jozefa Langa, ktorý pri jeho výstavbe nepoužil jediný klinec. Patrí medzi najnavštevovanejšie v Liptove.

KOSTOL SV. MATÚŠA APOŠTOLA
Dominanta obce Partizánska Ľupča sa môže hrdiť najvyššou vežou v rámci Liptova, ale tiež kapacitou, ktorá z neho robí jeden z najväčších kostolov. Vďaka svojej veži patrí medzi najkrajšie, a zároveň
najviac fotografované stavby. Je postavený v staro-románskom slohu v polovici 13. storočia. Kostol
postupom času prešiel niekoľkými stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa jeho charakter zmenil
vplyvom renesančných či gotických prvkov.

LIPTOVSKÁ MARA
Dielo bolo spustené v roku 1975. Počas výstavby bolo zatopených 13 obcí a takmer 4000 obyvateľov
muselo zmeniť svoje domovy. Jej rozloha zaberá plochu 27 km2 a celkový objem dosahuje 360,5
milióna m3 vody, čím jej právom patrí titul najväčšej na Slovensku. V súčasnosti patrí medzi pýchy
Liptova, prioritne slúži ako elektráreň, protipovodňové opatrenie, no taktiež sa využíva na rekreačné
účely.

VEŽA KOSTOLA PANNY MÁRIE LIPTOVSKÁ MARA
Veža kostola leží na severnom brehu Liptovskej Mary. Patrí medzi najatraktívnejšie miesta pre fotografov. Okrem toho sa v jej interiéri nachádza expozícia – 1000 rokov histórie Liptova. Veža bola
pôvodne postavená v obci Liptovská Mara, ktorá zanikla kvôli výstavbe vodného diela. Vežu preniesli
na súčasné miesto. Zaujímavosťou sú aj funkčné slnečné hodiny na jej stene.
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO HAVRÁNOK
Havránok sa nachádza v blízkosti obce Bobrovník. Túto lokalitu obývali keltské kmene približne v 1.
storočí pred Kristom. Areál tvoria náznakové expozície obytných a kultových objektov, dobových
predmetov a nástrojov. Expozícia Havránok patrí medzi veľmi populárne. Spravuje ju Liptovské
múzeum.

KOSTOL SVÄTEJ ALŽBETY VDOVY

Nad obcou Prosiek sa vyníma neveľká sakrálna stavba. Pôvodný objekt bol postavený začiatkom
14. storočia v gotickom slohu a bez veže. Pôvodne kaplnka, ktorá bola v 19. storočí novoklasicisticky
prestavaná. Samotná veža bola dostavaná až počas medzivojnového obdobia v roku 1927.

PROSIECKA A KVAČIANSKA DOLINA

Doliny sa nachádzajú vedľa seba a sú obľúbeným cieľom turistov. Patria medzi to najkrajšie, čo dokáže
liptovská príroda ponúknuť. Skalné útvary, vodopády, rokliny, pramene, rozhľadne, ale tiež majstrovské
diela človeka vo forme mlynov – Oblazy. Doliny sú prepojené cez obec Veľké Borové. Po celej trase sú
rozmiestnené tabule náučného chodníka.

OBLAZY
Vodné mlyny, ktoré sa nachádzajú v lokalite Oblazy v doline za obcou Kvačany patria
medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie atrakcie v Liptove. Z pôvodných troch mlynov
postavených v prvej polovici 19. storočia sa zachovali dva. V Hornom sa nachádza zrenovované zariadenie, vďaka ktorému môžu návštevníci vidieť autentickú prípravu múky archaickým spôsobom. Dolný mlyn je zaujímavý hlavne kvôli starodávnej píle, ktorú ťažko
nájdete v inej lokalite.

ami

Za luh

um

ana

Sl

N
e
ži
re
áb

a

po

Kr

áľ

le

PRVÝ STOLIČNÝ DOM
(MÚZEUM JANKA KRÁĽA)

TATRÍN

GYMNÁZIUM M.M.HODŽU
Vr

ck

á

13

Jasná

RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV

LIPTOVSKÔ NÁREČIA
NARICHTUVAŤ NACHYSTAŤ
ŠVÁBKA ZEMIAKY

HÁMRIK MALÉ KLADIVO

BANKOMAT

BUKRÉTA KYTICA
HYBAJ POĎ
HORE ZNAČKY NAOPAK

d

Že
le
zn

a
lic

HOTEL

200m

MAUZÓLEUM ANDREJA HLINKU

ody

ATM

Majere

a
ček

BIKE PARK JASNÁ
Počas letnej sezóny sa lyžiarske stredisko Jasná mení na cyklistický park. Pre návštevníkov sú
pripravené trate rôznej náročnosti, od ľahkých (modrých) až po ťažké (čierne). Samozrejmosťou
je možnosť požičania profesionálnych bicyklov, ale aj kolobežiek.
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JASNÁ NÍZKE TATRY
Stredisko Jasná patrí medzi najpopulárnejšie atrakcie liptovského regiónu. Je najväčšie v strednej Európe a aktívne sa snaží konkurovať alpským strediskám. Ponúka až 47 km zjazdoviek
rôznych náročností, najmodernejšie prepravné zariadenia, ale tiež širokú ponuku ubytovacích
kapacít a ďalších služieb.

Mapu nájdete v informačných centrách
a na vybraných miestach po celom Liptove.
Stiahnuť si ju môžete aj na webe
www.todoliptov.sk

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM
vnic

KAMENNÁ CHATA
Chata síce administratívne nepatrí do liptovského regiónu a od hranice ju delia len metre, pretože
leží priamo pod vrcholom Chopka. Stále je však obľúbená ako v letnom, tak v zimnom období.
Priamo k chate smerujú dve moderné kabínkové lanovky, jedna z južnej a druhá zo severnej
strany Nízkych Tatier.

Tento projekt bol podporený Európskou komisiou.
Za obsah mapy sú zodpovední autori a Európska komisia
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
použitie zverejnených informácií.

ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA

Štia

VYHLIADKOVÁ VEŽA OSTREDOK
Cestou z Demänovskej doliny na symbolický cintorín venovaný obetiam Nízkych Tatier sa
môžete zastaviť a vychutnať si výhľad na panorámu Nízkych Tatier z drevenej vyhliadkovej veže.

Na projekte ďalej spolupracovali: Jakub Smitka, Jana Kusá,
Katarína Halahijová, Paulína Trnovská, Martina Trnovská,
Patrik Paulínyi, Veronika Romanová, Iveta Antolíková, Michal Homola

ny

VRBICKÉ PLESO
Ľadovcové pleso sa nachádza v Demänovskej doline vo výške 1113 m.n.m. Vďaka svojej veľkosti
0,69 hektára je najväčším plesom v Nízkych Tatrách. Jeho breh je obkolesený udržiavaným turistickým chodníkom a lavičkami. Aj vďaka nim je vyhľadávaným miestom turistov, ktorí tu dokážu
načerpať novú energiu.

Autori:
Koordinátor projektu: Andrej Medla
Grafik: Jakub Kuvik
Kartograf: Pavel Krajčí

An

TARZÁNIA JASNÁ
Vyskúšajte si svoje lezecké schopnosti a odneste si skvelé zážitky z lanového parku Tarzánia,
ktorý sa nachádza v príjemnom prostredí obce Demänovská dolina. V Tarzánii na Vás čaká až
34 terás a 95 prekážok vybudovaných na stromoch vo výške 7 až 9 metrov. Vybrať si môžete z 2
trás, kratšej (281 m) a dlhšej (396 m).

www.todoliptov.sk
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DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Ďalším prekrásnym miestom je nepochybne Ľadová jaskyňa v Demänovskej doline. Aj keď je
z technických dôvodov otvorená len počas letných mesiacov, je turisticky vyhľadávaná. Hoci
má dĺžku 1900 metrov, pre verejnosť je sprístupnených 650 metrov. Prehliadka trvá približne
45 minút a je skutočne zaujímavá. Atmosféru dotvára jej vnútorná teplota, ktorá sa pohybuje sa
v rozmedzí 0 - 3°C.

Veľmi nás poteší, ak pridáte svoje obľúbené miesta, či fotografie
z Liptova na náš web.

RUŽOMBERSKÁ KALVÁRIA

vú

Poľná

Svä

úca

Páči sa Vám táto mapa? Budeme radi ak nás podporíte.
Či už pekným slovom, materiálne alebo finančne.
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DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY
Pri svojej dĺžke 8497 metrov je vôbec najväčším jaskynným systémom na Slovensku. Oprávnene
patrí medzi pýchy Liptova, a zároveň je najnavštevovanejšou jaskyňou v republike. Prehliadková
trasa je rozdelená na dva varianty, a to dlhý a tradičný okruh (100 a 60 min.). Vnútorná teplota
v jaskyni sa pohybuje v rozmedzí 6 – 7 °C.

Našli ste chybu? Mate otázku? Napíšte nám!

Nepredajné

cesta

ínom

DEMÄNOVSKÁ DOLINA
V súčasnosti najatraktívnejšia a jednoznačne aj najnavštevovanejšia dolina. Okrem
lyžiarskeho strediska Jasná, atraktívnych jaskýň a prírodných krás poskytuje širokú ponuku ubytovacích služieb. Jej návšteva uspokojí každého návštevníka, nehľadiac na ročné
obdobie.
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ŽIARCE
Lyžiarske stredisko Žiarce je pomerne nové stredisko nad obcou Pavčina Lehota. V zimnej sezóne ponúka 3 zjazdovky v celkovej dĺžke 1130 metrov a 3 vleky, pričom jeden je
súčasťou lyžiarskej škôlky. Aj preto je stredisko obľúbene hlavne u rodín s deťmi. Samozrejmosťou je umelý sneh a večerné lyžovanie.
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BOBOVÁ DRÁHA
Skvelou atrakciou pre mladých aj starších je bobová dráha v obci Pavčina Lehota. Jej
celková dĺžka je 1 kilometer a pri prevýšení 120 metrov sa môže hrdiť titulom najstrmšia
dráha na Slovensku.
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Veľký Polík

VYHLIADKOVÁ VEŽA PAVČINA LEHOTA
Nad obcou Pavčina Lehota, neďaleko lyžiarskeho strediska Žiarce, môžete nájsť drevenú
vyhliadkovú vežu s neopakovateľným výhľadom na celý región. Veža je jednou zo zastávok
náučného chodníka Jelšie.
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HÁJ-NICOVO
Na vrchu Háj-nicovô, ktorý zo severnej strany obkolesuje mesto Liptovský Mikuláš si
môžeme vychutnávať nádherný výhľad na mesto a okolitú prírodu, ale tiež si pripomenúť
pamiatku padlých pri oslobodzovaní mesta. V roku 1961 tu bol odhalený monumentálny
pamätník spoločne s vojenským cintorínom.
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KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Kostol v Trstenom nepatrí medzi najväčšie, no jeho význam je značný. Bol postavený koncom 13. storočia v románskom štýle. Príznačná je hlavne jeho jednoloďová obdĺžniková
dispozícia. Pri kompletnej rekonštrukcii v 14. storočí boli aplikované gotické prvky. Okolie
kostola dopĺňa drevená zvonica, ktorá je taktiež národnou pamiatkou.

Všetky práva vyhradené

POLÍCIA

Ružomberok je po Liptovskom Mikuláši druhým najväčším a zároveň okresným mestom v Liptove. Historicky je považované za centrum Dolného Liptova.
Charakteristické je hlavne vďaka svojej priemyselnej
štruktúre, pretože tu sídli najväčší zamestnávateľ
celého regiónu, papierenský podnik Mondi SCP. Mesto ťaží aj vďaka svojej strategickej polohe, pretože je
križovatkou dvoch významných dopravných tepien.
Určite odporúčame navštíviť zápas ženského basketbalového tímu a rovnako miestneho
futbalového celku.
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PARAZÓL DÁŽDNIK

ATM

RUŽOMBEROK - CENTRUM

PEŠNÍK CHODNÍK

PUDILÁR PEŇAŽENKA

ŽELEZNIČNÁ
A AUTOBUSOVÁ STANICA

FUSEKLE PONOŽKY
CMITER CINTORÍN

OBLOK OKNO

OBCHODNÉ
CENTRUM

ČERPACIA
STANICA

NEMOCNICA

ĎUMBIER (2 043 m.n.m.)
Najvyšší vrch Nízkych Tatier. Odporúčané trasy:
po
z Chopku, trvanie výstupu 1:50 hodiny (na Chopok sa môžete vyviezť lanovkou)
po
z Lúčok v Demänovskej doline, trvanie výstupu 4 hodiny

STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
Novosprístupnená jaskyňa sa postupne dostáva do povedomia verejnosti a stáva sa vyhľadávanou zastávkou hlavne pre rodiny s deťmi. Jaskyňa je otvorená celoročne. O neopísateľný zážitok z
návštevy sa postarajú pútavé výklady personálu, a tiež osvetlenie len pomocou čelovky, ktorú obdrží
každý návštevník. Dĺžka trasy je 450 metrov.

VEĽKÝ CHOČ (1 611 m.n.m.)
Najvyšší vrch Chočských vrchov. Odporúčané trasy:
po
z obce Lúčky, začiatok pri Kúpeľnej dvorane, trvanie výstupu 2:25 hodiny

JAVOROVICA
Vyhľadávaným strediskom najmä pre rodiny s deťmi je stredisko Javorovica v Liptovskom Jáne.
Ponúka upravené zjazdovky, umelé zasnežovanie a tiež všetky nevyhnutné služby, ako lyžiarsku
školu, požičovňu či večerné lyžovanie.

PRAMEŇ UHORČIANKA
Pred obcou Uhorská Ves sa nachádza prameň Uhorčianka, ktorý je obľúbenou cyklistickou zastávkou. Voda je vysoko mineralizovaná s vysokým obsahom horčíka, draslíka a vápnika. Lokalita je zastrešená altánkom, v jej okolí sa nachádzajú lavičky.
BOROVÁ SIHOŤ
Prameň Borová Sihoť nazývaný aj Pod Medokýšom, patrí medzi vyhľadávané miesta vďaka
tuzemským obyvateľom. Hlavným dôvodom je predovšetkým kvalita vody, ktorá je priezračná, bez
zápachu a s vynikajúcou chuťou. Trasa začína pri hoteli Borová sihoť, kde prejdeme cez lávku ponad
rieku Váh a asi po kilometri na západ nájdeme sihoťský prameň. Priamo v jeho okolí je vybudovaný
altánok s lavičkami.

LETISKO LIPTOVSKÝ ONDREJ
Letisko sa nachádza v katastri obce Liptovský Ondrej. Pôvodne bolo určené pre poľnohospodárske
lietadlá, v súčasnosti tomuto účelu neslúži. Rozľahlá asfaltová plocha letiska sa dnes vyžíva
na rekreačné účely. Môžete tu stretnúť priaznivcov automobilového športu či inline korčuľovania.
ARBORÉTUM
Liptovský Hrádok je známy svojou lesníckou históriou. Deklaruje to aj najvyššie položené arborétum
v strednej Európe, ktoré bolo založené už v roku 1777. Hrádocké arborétum disponuje 4. najväčšou
dendrologickou zbierkou, a to aj napriek pomerne malej rozlohe areálu.
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM
V Liptovskom Hrádku sa nachádza významné Národopisné múzeum. Sídli v historickej budove
bývalého soľného úradu. Svojim návštevníkom ponúka viacero stálych expozícií. Sú venované
napríklad modrotlači, obchodu so soľou, čipkárskemu remeslu, či ovčiarstvu.
HRAD A KAŠTIEĽ
Hrad, ktorý je z histórie známy pod viacerými menami – Wywar, Nový hrad, či Hradok, sa nachádza
v Liptovskom Hrádku. Bol pravdepodobne postavený na prelome 13. a 14. storočia. Hlavnou úlohou
hradu bola kontrola obchodnej cesty Via Magna. Je prepojený s renesančným kaštieľom, ktorý bol
k hradu pristavený v rokoch 1601 až 1603. Okolo hradu sa nachádzala vodná priekopa dnes tvoriaca
jazierko.
MÚZEUM BANÍCTVA A HUTNÍCTVA MAŠA
Múzeum sa nachádza za Liptovským Hrádkom v smere na Kráľovú Lehotu. Expozície múzea Vás
autenticky priblížia k problematike baníctva v Liptove. Areál tvoria historické objekty Vážnica
a Klopačka zaradené medzi národné historické pamiatky. Expozície spravuje Liptovské múzeum.
ČERTOVICA
Stredisko Čertovica sa nachádza na hranici okresu Liptovský Mikuláš a Brezno. Je rozdelené medzi
dve strediská – Čertovu svadbu a Čertovicu. Strediská ponúkajú až 6 km tratí rôznej náročnosti,
moderné zasnežovanie a základné služby, ako požičovňu, lyžiarsku školu či ski servis.
BAČOVA ROVEŇ
Lyžiarske stredisko sa nachádza nad obcou Vyšná Boca. Prevádzkuje moderné vleky a upravované
zjazdovky v dĺžke takmer troch kilometrov. Svahy sú rôznej náročnosti, preto si každý príde na svoje.
Bačova roveň disponuje umelým zasnežovaním, tiež možnosťou večerného lyžovania.
BANÍCKY DOM
V obci Vyšná Boca sa nachádza expozícia baníckeho domu. Jeho dispozícia, originálne predmety
a nástroje autenticky približujú tradičný spôsob života v minulých časoch. Dom patrí do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok.

RAFTING
V areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši sa môžete do sýtosti vyblázniť na raftoch. Kto by
mal záujem o viac adrenalínu môže splaviť aj najdivokejšiu slovenskú rieku Belá.
OPALISKO
Lyžiarske stredisko Opalisko sa nachádza v obci Závažná Poruba. Nájdeme tu členité terény
rôznej náročnosti, kde si každý lyžiar príde na svoje. Samozrejmosťou je umelé zasnežovanie,
lyžiarska škola, požičovňa výstroje, umelé osvetlenie, ale aj areál pre bežecké lyžovanie.
MONACO GRAND PRIX
V katastri obce Závažná Poruba sa nachádza motokárová hala s okruhom dlhým až 420 metrov.
K dispozícii je 20 moderných motokár s výkonom 9 hp, či menšie detské motokáry. V hale sa
nachádza aj bar s posedením.
MÚZEUM LADISLAVA MATTYASOVSZKÉHO
Pomerne nové múzeum nachádzajúce sa v krížovej chodbe františkánskeho kláštora stojaceho
hneď vedľa vzácneho kostola sv. Petra z Alcantary. Stavby sú situované v mestskej časti Liptovského Mikuláša – v Okoličnom. V múzeu môžeme obdivovať napríklad sochy vytvorené
uznávaným rezbárom a sochárom majstrom Pavlom z Levoče, či obrazy od Ladislava Mattyasovszkého, podľa ktorého je múzeum aj pomenované.
LYŽIARSKE STREDISKO PODBREZINY
Mestská časť Liptovského Mikuláša disponuje svahom, ktorý je obľúbený hlavne u miestnych
obyvateľov. Nepatrí medzi veľké, no ponúka upravený svah, umelý sneh a večerné lyžovanie za
prijateľné ceny.
KOSTOL OBETOVANIA PÁNA
Jedna z najvýznamnejších sakrálnych stavieb na postavená v roku 1349 v obci Smrečany. Pozornosť púta dominantný obranný múrik z kameňa a veža s cibuľovitou strechou. Nástenné fresky
a maľby zo 14. storočia, gotický oltár, či drevený maľovaný strop patria medzi vzácne artefakty,
ktoré kostol ukrýva vo svojom interiéri.
DOLINKY
Lyžiarske stredisko Dolinky v obci Žiar patrí medzi menšie strediská, avšak kvalitou služieb,
nezaostáva. Zjazdovky sú každodenne upravované, zasnežované umelým snehom, nechýba
lyžiarska škola a večerné lyžovanie.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
HORSKÍ ZÁCHRANÁRI: 18 300
LETECKÍ ZÁCHRANÁRI: 18 155
SOS: 112

JÁNSKA DOLINA
Patrí medzi najdlhšie doliny na Slovensku. Svojimi krásami si získala nejedného návštevníka. Ponúka
skvelé podmienky na turistiku, prírodné unikáty, minerálne pramene a tiež jeden z najväčších jaskynných systémov. Jánska dolina je ideálnym miestom na oddych v prírode.

KAĎA A PRAMEŇ TEPLICA
Výnimočné miesto v obci Liptovský Ján. V prameni Teplica si môžete nabrať liečivú vodu bohatú
na vápnik, horčík a železo, ktorej teplota dosahuje až 20°C. V tesnej blízkosti prameňa sa nachádza Kaďa, kde je možné okúpať sa počas celého roka. Jej voda je silne mineralizovaná a disponuje
liečivými účinkami hlavne pri liečbe reumatických či kožných chorôb.

ART CENTRE RUMANSKÝ

POLÍCIA: 158
AMBULANCIA: 155
HASIČI: 150

BANÍKOV (2178 m.n.m.)
Vrch v Západných Tatrách. Odporúčané trasy:
po
zo Žiarskej chaty, trvanie výstupu 2:30 hodiny
po
z obce Jalovec, potom po
do Baníkovského sedla
a po
na Baníkov, celkové trvanie výstupu 4:45 hodiny
BARANEC (2 184 m.n.m.)
Dominantný vrchol Západných tatier s nádherným výhladom na Liptovskú kotlinu. Odporúčané
trasy:
po
značke z parkoviska v Žiarskej doline, trvanie 3:45 hodiny
po
zo Žiarskej chaty, potom po
zo Žiarskeho sedla, celkové trvanie výstupu 3:20 hodiny

LIPTOVSKÝ JÁN - KAŠTIELE
Obec Liptovský Ján môže byť právom hrdá na svoju históriu. V obci sa nachádza až 17 kaštieľov a 6
kúrií, ktoré sú rozmiestnené po celej obci. Väčšina z nich bola postavená v 16. a 17. storočí a dnes
sa nachádzajú v zachovalom stave. Výhodou je, že každá pamiatka je označená, preto pri návšteve
nebudete mať problém s identifikáciou objektu.

GALÉRIA P.M.BOHÚŇA

bi

VÝBER NAJKRAJŠÍCH VÝSTUPOV

ŽIARSKA CHATA
Obľúbeným cieľom turistov je Žiarska chata. Jej výhodou je skvelá poloha v náručí Západných Tatier
a dostupnosť. Vďaka asfaltovej ceste je ľahko prístupná pre cyklistov, ale aj mamičky s kočíkmi. Chata
je vzdialená od záchytného parkoviska v Žiarskej doline približne 5 km.

TERMAL RAJ LIPTOVSKÝ JÁN
Na začiatku Jánskej doliny sa nachádza termálne kúpalisko. Skladá sa z viacerých bazénov, ktoré
majú teplotu od 26 do 28°C. Kúpalisko je otvorené počas letnej sezóny. Ponúka prístupné ceny,
preto je vhodným cieľom pre širokú verejnosť, hlavne pre rodiny s deťmi.

VRANOVO
(JÁNOŠÍKOVE VÄZENIE)

a

ŽIARSKA DOLINA
Výnimočná dolina, ktorá sa neraz preslávila lavínovou históriou. Dnes je vyhľadávaná nielen domácimi
návštevníkmi, pretože je bránou do Západných Tatier. Obľúbená je aj kvôli Žiarskej chate, ktorá je
otvorená celoročne a vďaka asfaltovej ceste aj dobrou a jednoduchou prístupnosťou.

JÁNSKE OKNO
Pri výstupe na vrch Ohnište (1538 m.n.m) objavíte niekoľko neopísateľných panorám, ktoré nikde
inde nenájdete. Ich súčasťou je takmer 10 metrov vysoký skalný útvar Jánske okno. Jeho názov veľmi
jasne prezentuje, ako skala v skutočnosti vyzerá, no lepšie je raz vidieť, ako sto krát počuť.

ČIERNY OROL
(LIPTOVSKÉ MÚZEUM)
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JEZUITSKÝ KLÁŠTOR
(SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY
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SALAŠ PASTIERSKA
Bobrovecká dolina je ideálne miesto pre vykonávanie salašníckej činnosti. Na to, aby sa
návštevníci liptovského regiónu mohli dostať do kontaktu s tradičnou formou chovu oviec,
spracovania mlieka a výrobou ovčiarskych výrobkov, slúži Salaš Pastierska, ktorý je otvorený od apríla do októbra.
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PONGRÁCOVSKÁ KÚRIA
(CENTRUM KOLOMANA SOKOLA)
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CHATA POD NÁRUŽÍM - ČERVENEC
Chata predstavuje skvelý východiskový bod pre túry v rámci Západných Tatier. Okrem
toho je obľúbeným cieľom domácich, ale aj zahraničných turistov. Nachádza sa vo výške
1420 m.n.m, pričom výstup od hlavnej cesty na konci Bobroveckej doliny trvá približne 2
hodiny.
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EVANJELICKÝ KOSTOL
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KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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Okresné mesto, centrum Horného Liptova. V minulosti známe hlavne priemyselnou tradíciou so
zameraním na kožiarsky a textilný priemysel.
V súčasnosti sa profiluje ako centrum turistického
ruchu so zlepšujúcimi sa službami. Liptovský Mikuláš
býva označovaný aj ako Mesto olympijských víťazov.
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AQUAPARK TATRALANDIA
Najväčší aquapark v strednej Európe nájdete v Liptove. Prináša Vám termálne, číre, ale aj
morské bazény, desiatky toboganov, wellness svet a ďalšie atrakcie pre malých i veľkých.
Aquapark Tatralandia je otvorený celoročne a patrí medzi najatraktívnejšie objekty
v regióne.
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KEMPING LIPTOVSKÝ TRNOVEC
Obec Liptovský Trnovec sa môže hrdiť najväčším liptovským kempom, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodnej nádrže Liptovská Mara. Okrem všetkých potrebných
služieb je k dispozícii veľké parkovisko a pláž, ktoré sú využívané v letných mesiacoch
tuzemskými aj zahraničnými návštevníkmi.

Ján

Štúro
tro

10

11

Jilemnického

Pe

m

n

M

Parková

no

ského

Kome

v
šíko

cia

rsk a
Glejá

bo

Kokavcova

va

ím
alý R

ľská

Za

a

Budovate

ov

Andr

u

šík

eja Kostolného

Jána Šverm

no

Športovcov

Já

J. Žuffu

Pri
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV
Niektorí návštevníci si tento sakrálny chrám môžu pomýliť s hradom. Je to hlavne kvôli
mohutnému kamennému opevneniu lemujúcemu celý kostol. Stavba bola postavená v 16.
Storočí v renesančno– barokovom štýle. O jej existenciu sa pričinil hlavne Ladislav Matiašovský, podľa ktorého je pomenovaná celá obec Liptovské Matiašovce.
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KOSTOL SVÄTEJ KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ
Sakrálna stavba, pri ktorej je kvôli nedostatku prameňov problematické určiť konkrétne
obdobie jej výstavby. Odhaduje sa na 13. storočie, a to hlavne kvôli gotickým prvkom –
svätyni, klenbám, či portálom. Zachované sú taktiež gotické nástenné maľby. Kostol patrí
medzi najkrajšie v rámci regiónu. Aj vďaka nemu stojí obec Kvačany za návštevu.
PLÁŽ LIPTOVSKÁ SIELNICA
Za obcou Liptovská Sielnica sa na brehu Liptovskej Mary nachádza obľúbená verejná pláž.
K dispozícii je bufet a parkovisko pre návštevníkov. Pláž sa nachádza hneď vedľa hlavnej
cesty.

MEDVEDIA ŠTÔLŇA
Nie je dielom prírody, ale človeka. Ide o jedinú sprístupnenú banskú štôlňu v Liptove. Nachádza sa na
začiatku Žiarskej doliny, len 200 metrov od parkoviska. Verejnosti je sprístupnená trasa dlhá 400
metrov. Samozrejmosťou je pútavý výklad, čelovka pre každého návštevníka a atmosféra, na ktorú
len tak ľahko nezabudnete.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - CENTRUM

NIŽNÁ A VYŠNÁ BOCA
Pri sebe ležiace obce, ktoré boli v minulosti známe baníctvom. V súčasnosti sú vyhľadávaným miestom pre chalupárov, ktorí tu trávia voľný čas. Príjemné, horské a tiché prostredie, no hlavne tradičná
liptovská architektúra, ktorá sa zachovala dodnes, sú hlavnými lákadlami pre návštevníkov.
MÚZEUM BITKY PRI VAVRIŠOVE
Súčasťou objektu múzea Bitky pri Vavrišove je aj vyhliadková veža s prekrásnym výhľadom na Kriváň
či rieku Belá. Architektúra múzea a veže reprezentuje liptovské tradície a zvyky, preto boli na ich
výstavbu použité len prírodné materiály.
MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY
V obci Pribylina sa nachádza úžasný areál mapujúci históriu, architektúru a tradície obyvateľov
Liptova. Nachádzajú sa tu ukážky obydlí a hospodárskych budov rôznych vrstiev obyvateľstva, tiež
goticko – renesančný kaštiel z Parížoviec a kostol Panny Márie. V areáli skanzenu sa nachádza aj
expozícia Považskej banskej železničky.
KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH
V chránenom historickom jadre obce Hybe sa vyníma ranogotická stavba zo 14. storočia. Jej pôvodná dispozícia zostala zachovaná, no na súčasnej podobe sa prejavili gotické, renesančné, a tiež
barokové prestavby. Zaujímavosťou je, že v kostole je pochovaný renesančný básnik maďarského
pôvodu Valentín Balaša.
AMFITEÁTER FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Obec Východná je preslávená každoročnou organizáciou folklórneho festivalu. Špeciálne kvôli tejto
unikátnej akcii, ktorá si ctí a prezentuje folklórne tradície, vznikol areál postavený v tradičnom liptovskom štýle. Jeho súčasťou je okrem veľkej a malej scény aj kongresové centrum, či vyhliadková
veža.

OSTREDOK (1 592 m.n.m.)
Najvyšší vrch Veľkej Fatry. Odporúčané trasy:
Po
z obce Liptovské Revúce (Vyšná Revúca) na Chyžky, potom po
trvanie výstupu 3:55 hod.

na Ostredok. Celkové

POLUDNICA (1 549 m.n.m.)
Vrch nad Závažnou Porubou so skvelým výhľadom na Liptovskú kotlinu. Odporúčané trasy:
Po
zo Závažnej Poruby na Prednú Poludnicu, potom po
na Poludnicu Celkové trvanie výstupu 2:15
Po
z Iľanova, trvanie výstupu 2:30
Po
z Liptovského Jána na Rakytovicu, potom po
na Prednú Poludnicu a po
na Poludnicu.
Celkové trvanie výstupu 2:15
SALATÍN (1 630 m.n.m)
Vrch v Nízkych Tatrách. Odporúčané trasy:
Po
z Liptovskej Lúžnej, trvanie výstupu 2:30
Po
z obce Ludrová, trvanie výstupu 3:10
ŠÍP (1 169 m.n.m)
Vrch pri sútoku riek Váh a Orava. Odporúčané trasy:
Po
z obce Stankovany, trvanie výstupu 3:20
SIVÝ VRCH (1 805 m.n.m.)
Jeden z najkrajších vrchov Západných Tatier. Odporúčané trasy:
Po
z obce Huty, trvanie výstupu 2:30
Po
z Bobroveckej doliny (vápenina) do sedla Predúvratie, potom po
trvanie výstupu 4:10.

na Sivý vrch. Celkové

OSOBNOSTI LIPTOVA
V liptovských obciach sa narodili desiatky úspešných ľudí, ktorí sa dokázali presadiť v rôznych
oblastiach. Vybrali sme šesť osobností, no na našej internetovej stránke ich môžete nájsť viac,
prípadne môžete sami pridať svojho favorita:

KRISTA BENDOVÁ
(1923 – 1988)
Známa spisovateľka,
rodáčka z obce Kráľova Lehota. Preslávila sa
predovšetkým publikáciami určenými pre deti
a mládež, ale aj novinárskou prácou.
ĽUDOVÍT FULLA
(1902 – 1980)
Rodák z Ružomberka bol
jedným z najúspešnejších
slovenských maliarov.
Venoval sa aj grafike, ilustrátorstvu a pedagogike.
Svoju tvorbu inšpiroval hlavne slovenským
folklórom. Po Ľudovítovi
Fullovi je pomenovaná
galéria v Ružomberku.
AUREL STODOLA
(1859 – 1942)
Fyzik, konštruktér a
vynálezca. Je zakladateľom teórie parných
a plynových turbín, no
venoval sa aj automatickej
regulácii strojov, či ortopedickým protézam.
Pôsobil ako profesor v
Zürichu, kde učil aj Alberta Einsteina. Stodola
je nositeľom viacerých
svetových ocenení a čestných doktorátov. Narodil
sa v Liptovskom Mikuláši.

ZOLTÁN PALUGYAY
(1989 – 1935)
Rodák z Bodíc, dnešnej
mestskej časti Liptovského Mikuláša.
Úspešný maliar, zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny. Primárne
sa venoval námetom
slovenských dedín
a slovenského ľudu.
MILAN RÚFUS
(1928 – 2009)
Slovenský básnik,
literárny historik,
prekladateľ a esejista.
Rodák zo Závažnej
Poruby. Jeho literárna
tvorba je uznávaná nie
len na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Dokazuje to
viacnásobná nominácia na Nobelovu cenu
za literatúru. V rodnej
obci je pre verejnosť
otvorený rodný dom
Milan Rúfusa.
MARTIN MARTINČEK
(1913 – 2004)
Významný slovenský
fotograf pochádza z
obce Liptovský Peter.
Svoju tvorbu venoval
hlavne liptovskej
prírode a ľuďom. Vydal
viacero výnimočných
publikácií.

BRYNDZA
Spolu s oštiepkom a parenicou má bryndza jedinečné chránené označenie pôvodu. Bryndza
je typicky slovenský výrobok, špecifický hlavne pre oblasť stredného Slovenska. Jedná sa o
syr, vyrábaný z ovčieho mlieka. Je špecifický vysokým podielom vápnika, ktorý sa pohybuje v
rozmedzí 650 – 700 mg na 100 gramov bryndze.

DÔLEŽITÉ ČÍSLA: HORSKÁ SLUŽBA: 18 300, SOS: 112 ŽELEZNICE SR 18188

Liptovská bryndza je špecifický druh tohto syra. Vyrába sa jedine vo horských oblastiach len
v čase laktácie oviec, a preto dosahuje až 50% podiel sušiny. Z bryndze sa pripravujú tradičné
slovenské jedlá ako bryndzové halušky, bryndzové pirohy, ale aj menej známe jedlá ako polievka
Demikát, či pomazánka Liptauer, ktorá je pod týmto názvom známa hlavne v západnej Európe.

VAŽECKÁ JASKYŇA
Jaskyňa, ktorá je jednou z hlavných atrakcií rázovitej obce Važec je dlhá 235 metrov. Ohúri Vás výnimočná kvapľová výzdoba, jaskynné jazierka, ale tiež nálezy kostí jaskynných medveďov. Je otvorená
celý rok okrem decembra a januára.
MÚZEUM ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
V najvýchodnejšej liptovskej obci Važec sa nachádza múzeum, ktoré dokumentuje život, prácu,
zvyky a tradície obyvateľov obce. V múzeu je situovaných viacero expozícií, napríklad expozícia
poľnohospodárskeho náradia, či typických važeckých krojov. Objekt múzea patrí medzi najstaršie
budovy vo Važci, preto býva nazývaný aj Kaštieľ.
NEMECKÝ CINTORÍN VAŽEC
Pod tatranskými končiarmi, v katastri obce Važec sa nachádza najväčší nemecký cintorín na Slovensku. Bol vybudovaný v roku 1998 a odpočinok tu našlo až 6500 nemeckým vojakov padlých v 2.
svetovej vojne.
ČIERNY VÁH - VODNÁ ELEKTRÁREŇ
Je technicky veľmi významnou, a zároveň najvyššie položenou vodnou nádržou na Slovensku. Skladá sa z dvoch nádrží – hlavnej nádrže (980 m.n.m) a prečerpávacej nádrže (1160 m.n.m). Práve
horná prečerpávacia nádrž patrí medzi technické skvosty, ktoré očaria svojím architektonickým stvárnením. Výhľad z miesta je neopísateľným zážitkom.

INFOCENTRÁ
INFORMAČNÉ CENTRUM
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

INFORMAČNÉ CENTRUM
RUŽOMBEROK

Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 16 186, +421 44 552 24 18
Fax: +421 44 551 44 48
E-mail: info@mikulas.sk
Web: www.mikulas.travel
GPS: 49.0857, 19.61178

A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 10 96, +421 44 431 36 11
Fax: +421 44 431 36 11
E-mail: info@ruzomberok.sk
Web: www.ruzomberok.sk
GPS: 49.08306, 19.30216

