FESTIVAL DOBREJ ZÁBAVY,
JEDLA A ZÁŽITKOV

Ć R
OŚ H S

W RÁ
NO HO M

C

M
A ROGRA
V
R
NY OG • P
RA PR CH RS
H
Ý
ÁC TN GÓRA
E ZNOS WA W
I
EN R ICT
ST VE TOWN
I
PO
RA
NIA
E
CZ
PIE
EZ
B
U

V
NO

I

A
NK

/

Liptov
Region
Card

Y
IOW
ŚC
O
LN
JA
LO

LETO / LATO

2017

Card
Region
jte zľavy
Využíva

y
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a zbiera

prehľad zliav

viac atrakcií a zážitkov za
menej peňazí

wykaz zniżek

więcej atrakcji i wrażeń za
mniej pieniędzi

Naj�ir�ia a najlacnej�ia
ponuka ubytovania
na Liptove
Najbogatsza oraz najtańsza oferta
zakwaterowania na Liptowie
Rýchlo a pohodlne si rezervujte,
bez problémov dovolenkujte.
Szybko i wygodnie dokonaj rezerwacji,
spędzenie urlopu bez problemów.

21. – 22. JÚL
moderujú:

DIDIANA, SAJFA

Tatrapolis – Tatralandia
Liptovský Mikuláš

www.besenova.com
www.tatralandia.sk
www.kupele-lucky.sk
www.jasna.sk

visitliptov.sk

Polemic * Ploštín Punk * Talostan * tvorivé dielne
letné kino * atrakcie pre deti * vláčik * zvieratká
svetové miniatúry * divadlá * gastro show * remeslá
liptovskí zbojníci * piknik zóna * súťaže...

Podujatie je realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

01.06.2017
03.06.2017
3

RUŽOMBEROK

LIPTOVSKÝ
HRÁDOK

1

www.bikepark.sk
www.mikulas.sk
www.ruzomberok.sk
www.liptovskyhradok.sk

59

LIPTOV NA DLANI
LIPTOV NA DŁONI

FREE

TOP PODUJATIA V REGIÓNE LIPTOV
LETO 2017

mapa.visitliptov.sk
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Aquaparky, wellness & spa
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AQUA-VITAL Park & Wellness KÚPELE LÚČKY a.s.
Penzión Fontána*** Bešeňová
Penzión Blesk Ružomberok
Wellness - Family resort Penzión Mária*** Bodice
Letné kúpalisko TERMAL Raj Liptovský Ján / Kąpielisko termalne
TERMAL Raj Liptovský Ján
Wellness & Reštaurácia Relax Hotel Sojka*** Malatíny

Dobrodružstvo na horách / Przygody w górach

10%, 15%
«

P
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7
8

Malinô Brdo ski & bike family park Ružomberok
Zoznamovací kurz paraglidingu Liptovský Mikuláš / Kurs poznawczy
paraglidingu Liptovský Mikuláš
9 Tandemové lietanie ponad Liptov na rogale a paraglidingu
Tandem hand gliding and paragliding flights over the Liptov region
10 Zoznamovací kurz lezenia na skalách Liptovský Mikuláš / Zapoznawczy
kurs łażenia na skalkach Liptovský Mikuláš
11 Speleoalpinizmus Liptovský Mikuláš
12 Tandemové zoskoky z lietadla na Liptove Lisková / SKOKI TANDEMOWE
ZE SAMOLOTU NA LIPTOWIE Ružomberok

Kultúra, história, tradície Liptova / Kultura,
historia, tradycje Liptowa
13 3D multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
14 Spoznajte mesto so sprievodcom Liptovský Mikuláš
Poznaj miasto z przewodnikiem
15 „NAŠE DEDIČSTVO“ - stála expozícia Liptovský Ján / „NASZE
DZIEDZICTWO“ – stała ekspozycja Liptovský Ján
16 Expozície Liptovského múzea v Ružomberku / Ekspozycje Liptowskiego
Muzeum, Ružomberok
17 Obec Vlkolínec - UNESCO pamiatka / Miejscowość Wlkolinec – Zabytek
UNESCO
18 Jánošíkovské tradície v Múzeu Janka Kráľa Liptovský Mikuláš /
Janosikowskie tradycje w Muzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

20 bodov
25% - 50%
40%
15%
20%
10%

20 bodov
20%, 30%
20% - 50%

20%, 30%, 40%
20%, 30%, 40%
20%, 30%, 40%
20%
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5 bodov
18%, 25%
20%

20%
25%

RUŽOMBERSKÝ JARMOK / Ružomberok
OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY / KÚPELE LÚČKY
FUJARA ZNIE VLKOLÍNCOM / Vlkolínec
1. VÝROČIE OTVORENIA CykloKorytničky / Ružomberok
STOLIČNÉ DNI / Liptovský Mikuláš
SUMMER OPENING / Tatralandia, Bešeňová, Jasná Nízke Tatry
POĽOVNÍCKY DEŇ / Kúpele Lúčky
SVÄTOJÁNSKE NOCI / Liptovský Ján
BEŠEŇOVÁ FASHION OPENING / Bešeňová
LETOKRST / Malinô Brdo Ružomberok
FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ / Východná

1. 7. - 31. 8.
2. 7.
11. - 16. 7.
14. - 16. 7.
15. 7.
15. 7.
21. - 22. 7.
21. 7.
28. – 30. 7.
29. 7.
31. 7.

MIKULÁŠSKE LETO / Liptovský Mikuláš
LIPTOVSKÝ VÍNNY FESTIVAL / KÚPELE LÚČKY
BIKE CAMP / Malinô Brdo Ružomberok
TATRAPOLIS IRON MASTER / Tatrapolis, Tatralandia
DRAČIE NOCI / Chopok Rotunda, Priehyba
NIGHT RUN / Liptovský Mikuláš
LIPTOV FEST / Tatrapolis, Tatralandia
SUNSET DINNER / Jasná Nízke Tatry
MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL / Liptovský Mikuláš
TANEČNÁ HORÚČKA / Bešeňová
NEDEĽA VO VLKOLÍNCI / Vlkolínec

4. 8.
5. 8.
6. 8.
12. 8.
13. 8.
19. 8.
20. 8.
25. 8.
26. 8.
26. 8.
27. 8.
29. 8.

STREET MUSIC NIGHT / Liptovský Mikuláš
INTERSPORT DUATLON / Malinô Brdo Ružomberok
ČIPKÁRSKA NEDEĽA / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
DRAČIE NOCI / Chopok Rotunda, Priehyba
FESTIVAL POD SIDOROVOM / Vlkolínec
BEACH MUSIC PARTY / Tatralandia
VČELÁRSKA NEDEĽA / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
SUNSET DINNER / Jasná Nízke Tatry
MOJA MAMA VARÍ ZDRAVŠIE / Bešeňová
CROSS TRIATLON / ATC Liptovský Trnovec
CESTA OKOLO SVETA / Tatrapolis, Tatralandia
50. VÝROČIE VÝSTAVBY LANOVKY / Malinô Brdo Ružomberok

8. - 9. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
14. - 16. 9.
16. 9.
22. 9.

HRÁDOCKÉ HRADNÉ DNI / Liptovský Hrádok
MIKULÁŠSKA POHODA / Ploštín – Liptovský Mikuláš
NEDEĽA SV. HUBERTA / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
RUŽOMBERSKÉ SCHODY / Ružomberok
DREVENÉ KRÁĽOVSTVO / Liptovský Ján
SPORT EVENT / Jasná Nízke Tatry
ŠVÁBKAFEST / Liptovský Mikuláš

JÚL

e body
vy a zbierajt
Využívajte zľa ts and collect points
Enjoy discoun

1
2
3
4
5

2. - 3. 6.
9. 6.
10. 6.
10. 6.
15. - 17. 6.
17. 6.
18. 6.
23. - 24. 6.
23. - 24. 6.
24. 6.
29. 6. - 2. 7.

Vodné akitvity / Atrakcje wodne

body
zbierajte
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19 Marina Liptov Bobrovník
20 Surf Waves Tatralandia - surfovanie na Liptove / Surfowanie na Liptowie
21 LOĎ MARA - katamarany plné zážitkov / Łódź Mara – katamarany pełne
przeżyć
22 RAFTING ADVENTURE Liptovský Mikuláš
23 Rodinné dobrodružstvo na Váhu Ružomberok / Rodzinna przygoda na
Wagu
24 Loď Mária - Vyhliadková plavba / Rejs widokowy – Statek Maria Liptovský
Trnovec
25 MaraFun - požičovňa vodných atrakcií / Wypożyczalnia sprzętu do
uprawiania sportów wodnych i adrenalinowych Liptovský Trnovec
26 AQUAZORBING Ružomberok

Šport a adrenalín / Sport i adrenalina

10%
10% - 20%
10% - 20%
20%
20%
10%
10%
50%
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27 E-bike požičovňa Liptovský Mikuláš / Wypożyczalnia Ebike Liptovský
Mikuláš
28 Úniková miestnosť Rebus Room Liptovský Mikuláš / Pomieszczenie
ucieczki Rebus Room Liptovský Mikuláš
29 Squash Liptovský Mikuláš
30 Bowling a Squash Motel Ranč Ružomberok
31 Laser games - indoorová atrakcia - celoročná zábava Liptovský Mikuláš
Atrakcja indoor – rozrywka całodzienna Liptowski Liptovský Mikuláš
32 FUN aréna Liptov - Športové, zábavné a adrenalínové aktivity
/ Fun strefa Liptov
33 TATRY MOTION - obchody, požičovne a bike park / shops, rentals and a
Bike park
34 Zábavný park Liptov Vitálišovce / Park rozrywkowy Liptov Vitálišovce
35 Kart centrum - Jazda na motokárach Liptovský Mikuláš - Palúdzka
/ Jazda na gokartach Liptovský Mikuláš - Palúdzka
36 Letná bobová dráha Pavčina Lehota/ Letni tor bobslejowy Žiarce Pavčina
Lehota
37 TARZÁNIA - lanový park Demänovská Dolina a Ružomberok / park linowy
Jasná & Hrabovo

10 bodov

10 bodov
10%
10%
20%
20%
33%
20%
5%, 10%
33% - 50%
15%, 5 €
20%
10%

AUGUST

SEPTEMBER

Zmena vyhradená. Viac informácií o aktuálnych podujatiach nájdete na: visitliptov.sk

HĽADAJTE
A ZÍSKAJTE NAJVYŠŠIE ZĽAVY NA TOP
ATRAKCIE REGIÓNU LIPTOV.
Ubytujte sa u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení (zoznam na
.
visitliptov.sk) na minimálne 2 noci a získajte pobytové zľavy, ktoré sú označené logom
Nezabúdajte však na ostatné fixné zľavy, ktoré automaticky získate ihneď, ako sa stanete držiteľom Liptov Region
Card.

SZUKAJCIE
, A OTRZYMACIE NAJWYŻSZE ZNIŻKI NA
NAJLEPSZE ATRAKCJE REGIONU LIPTÓW.
Zakwaterujcie się u jednego z naszych partnerów (lista na visitliptov.sk) na przynajmniej
.
dwie noce, a otrzymacie zniżki pobytowe, oznaczone logo
Nie zapominajcie również o innych stałych zniżkach, dostępnych zaraz po nabyciu Liptov Region Card.
38 ZIPLINE Ružomberok - Hrabovo
39 Hurricane Factory Tatralandia - pocit lietania v aerodynamickom
tuneli Liptovský Mikuláš / Przeżycia z latania w tunelu
aerodynamicznym Liptovský Mikulášl

Rodiny s deťmi / Rodziny z dziećmi

10%
20%
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40 Rybáreň na háku Liptovská Sielnica / Rybarnia na haku Liptovská
Sielnica
41 Park MINI SLOVENSKO Liptovský Ján
42 Farma Východná - prehliadka / Zwiedzenie Farmy Vychodna
43 Tricklandia Starý Smokovec
44 ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš
45 Zábavné detské ihrisko - Horský Hotel Mních*** Bobrovecká dolina /
Rozrywkowy plac zabaw dla dzieci
46 Bačovanie v Ovečkolande Pavčina Lehota / Pasterstwo w
Owieczkolandzie Pavčina Lehota
47 Obrovo - zábavný park pre deti / park rozrywki dla dzieci,
Ružomberok - Čutkovo
48 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský
Mikuláš / Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody i Jaskiniarstwa
Liptovský Mikuláš
49 MINCOVÍČKOVO - Podzemie pod vežami Liptovský Ján
Underground beneath towers
50 NETOPIERKOVO - Stanišovská jaskyňa Liptovský Ján / Jaskinia
Staniszowska - NETOPIERKOVO - Jánska dolina
51 PERMONÍKOVO - Medvedia štôlňa Žiarska dolina / Sztolnia
Niedźwiedzia - PERMONÍKOVO - Žiarska dolina

Reštaurácie, kaviarne a tradičná kuchyňa /
Restauracje, kawiarnie i tradycyjna kuchnia
52 Reštaurácia Hotel Koliba Gréta*** Liptovská Sielnica
53 Reštaurácia Penzión Drak**** Demänová, Liptovský Mikuláš
54 Tradičná liptovská a slovenská kuchyňa Strachanovka Liptovský
Ján / Tradycyjna kuchnia liptowska - Strachanovka Liptovský Ján
55 Reštaurácia HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ*** Liptovský Ján
56 Koliba u dobrého pastiera Ružomberok
57 Koliba Richtárka Ružomberok
58 Reštaurácia a predaj syrov Kozí vŕšok Ivachnová
59 Koliba Holica Huty
60 Reštaurácia a wellness Penzión Tempo Tatry Pribylina
61 Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš
62 McDonald´s Liptovský Mikuláš
63 Pivovar a pivovarská reštaurácia Liptovär Liptovský Mikuláš /
Browar a restauracja piwowarnicza Liptovskký Mikuláš
64 Vinotéka AHOY Ružomberok / Winoteka AHOY Ružomberok

Obchod a služby / Handel i usługi
65 Čerpacia stanica Green Liptovský Mikuláš - Ondrašová / Stacja
benzynowa Green Liptovský Mikuláš - Ondrašová
66 INTERSPORT RENT Ružomberok
67 INTERSPORT Liptovský Mikuláš
68 Taxi služba NONSTOP
69 Zmenáreň a záložňa Jáger Liptovský Mikuláš /Kantor Liptovský
Mikuláš
70 Adam Šport Ružomberok

10 bodov
10%
10%
20%, 30%
20%
20%
20%
20%

17% - 20%
20%
20%
20%
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10 bodov
10%
15%
10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%, 2,50 €
10%
10%
P« 10 bodov
»VP/L

1,5%, 1,8%,
5%
10%, 20%
10%, 20%
10%, 20%,
25%
VIP
5%

Podrobné informácie o zľavách a podmienkach ich čerpania nájdete na visitliptov.sk alebo
v mobilnej aplikácii Liptov. Zľavy je možné využiť v termíne 1.5 - 31. 10. 2017. / Szczegółowe
informacje zniżek i warunków ich rysunku znajduje się na visitliptov.sk lub w aplikacji
„Liptov“. Zniżki obowiązujące 1. 5. – 31. 10. 2017

1

ZBIERAJ BODY A VYHRAJ!

ZBIERAJ PUNKTY I WYGRAJ!

Pravidlá vernostného programu:

Regulamin programu lojalnościowego:
7/3/09

AKO ZÍSKAŤ BODY?

1:32:26

PM

7/3/09

JAK UZYSKAĆ PUNKTY?

1
LiptovCard_100x60.indd

1. Ubytujte sa u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení.
Počet nocí
Počet bodov
ubytovanie 2-4 noci
50
ubytovanie na 5 a viac nocí
100
2. Využite zľavy s LIPTOV Region Card.
Sledujte pri každej kategórií znak s označením počtu bodov, ktoré môžete získať
pri uplatnení si zľavy.
PRÍKLAD: za využitie zľavy na skipass a akceptáciu karty v stredisku Ružomberok Malinô Brdo ski & bike získate 20 bodov.
3. Ďalšie aktivity, za ktoré môžete získať body.
Počet bodov
overenie zadanej e-mail adresy
10
doplnením dodatočných údajov o vás
10
pri registrácii karty kliknutím na overovací link po prihlásení do mailu
Hodnotením a zdieľaním UZ*:
like na FB stránku UZ*
10
ohodnotenie FB stránky UZ*
20
zdieľanie UZ* na svojom FB profile
50
nahraním fotografie z UZ*
50
DÔLEŽITÉ! Hodnotiť UZ* je možné len po dobití pobytového balíka.
Hodnotením reálne využitých služieb:
like na FB stránku poskytovateľa služby
10
ohodnotenie FB stránky poskytovateľa služby
20
zdieľanie služby na svojom FB profile
50
nahraním fotografie využitej služby
50
DÔLEŽITÉ! Hodnotiť poskytovateľa služby je možné len po zaevidovaní využitia zľavy do systému:

*obiektu noclegowego

4. O stanie swojego konta można dowiedzieć się na stronie visitliptov.sk w części
LIPTOV Region Card po wprowadzeniu numeru karty.

AKO VYHRAŤ?

JAK WYGRAĆ?

1. Po dosiahnutí určenej úrovne budete automaticky zaradení do žrebovania o ceny:
BASIC po dosiahnutí 300 bodov
darček a 1 + 1 skipas na Malinô Brdo (jedna osoba ZADARMO, druhá osoba za doplatok 16 €)
darček a vstup** do AQUA-VITAL Parku Kúpele Lúčky dvaja za cenu jedného (jedna
osoba ZADARMO, druhá osoba za doplatok 10 €)

5.

2

PM

1. Zakwaterujcie się w jednym z naszych partnerskich obiektów noclegowych.
Liczba noclegów
Liczba punktów
2-4 noclegi
50
5 i więcej noclegów
100
2. Korzystajcie ze zniżek z LIPTOV Region Card.
z oznakowaniem liczby punktów,
Przy każdej kategorii należy zauważyć znak
które można uzyskać wraz z wykorzystaniem zniżki.
NA PRZYKŁAD: za skorzystanie ze zniżki na kanet narciarski oraz akceptację karty
w ośrodku Ružomberok - Malinô Brdo ski & bike otrzymają Państwo 20 punktów.
3. Kolejne działania za które można uzyskać punkty.
Liczba punktów
weryfikacja podanego adresu e-mail
10
uzupełnienie kolejnych Państwa danych
10
przy rejestracji karty poprzez kliknięcie na link weryfikacyjny po zalogowaniu się na pocztę
Ocena i udostępnianie ON*:
like na stronie FB ON*
10
ocena strony FB ON*
20
udostępnianie ON* na swoim profilu FB
50
przesyłanie zdjęć z ON*
50
WAŻNE! Oceniać ON* można tylko po załadowaniu pakietu pobytowego.
Ocena faktycznie wykorzystanych usług:
like na stronie FB osoby świadczącej usługę
10
ocena strony FB osoby świadczącej usługę
20
udostępnić usługi na swoim profilu FB
50
dodając zdjęcie zrobione podczas korzystania z usługi
50
WAŻNE! Oceniać osoby świadczące usługi jest możliwe tylko po zarejestrowaniu
wykorzystania zniżki w systemie:

*ubytovacieho zariadenia

4. Stav svojho konta zistíte na stránke visitliptov.sk v sekcii LIPTOV Region Card po
zadaní čísla karty.

2.
3.
4.

1:32:26

1
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1. Po osiągnięciu określonego poziomu wezmą Państwo udział w losowaniu o nagrody:
BASIC po osiągnięciu 300 punktów
prezent oraz 1+1 karnet na Malinô Brdo (jedna osoba ZA DARMO, druga osoba
z dopłatą 16 €)
prezent oraz bilet wstępu ** do AQUA-VITAL Parku Uzdrowiska Lúčky dwie osoby
w cenie jednej (jedna osoba ZA DARMO, druga osoba z dopłatą 10 €)

** vstup do vonkajšieho bazéna na 3 hodiny

** bilet wstępu na bazeny zewnętrzne na 3 godziny

MASTER po dosiahnutí 500 bodov
darček a celodenný skipas pre 2 osoby na Malinô Brdo
darček a 2 vstupy*** do AQUA-VITAL Parku Kúpele Lúčky

MASTER po osiągnięciu 500 punktów
prezent oraz całodzienny karnet narciarski dla 2 osób na Malinô Brdo
prezent oraz 2 bilety wstępu*** do AQUA-VITAL Parku Uzdrowisko Lúčky

***AQUA-VITAL Park balíček vonkajšie bazény + sauny na 3 hod. pre 2 osoby

***AQUA-VITAL Park pakiet baseny zewnętrzne + sauny na 3 godziny dla 2 osób

ZÁVEREČNÉ ŽREBOVANIE
víkendový pobyt Kryštál v Kúpeľoch Lúčky pre 2 osoby v hodnote 340 €
víkendový pobyt pre 2 osoby na chate Dária počas letnej sezóny (termín podľa výberu 05/2018 – 10/2018) s možnosťou využitia atrakcií horské káry a kolobežky
v hodnote 210 €
Žrebovanie bude prebiehať každý týždeň v termíne od 1. 5. 2017 do 28.10. 2017.
Po získaní výhry sa body na vašom konte vynulujú.
Do záverečného žrebovania budú zaradení všetci, ktorí aspoň raz využili zľavu
s LIPTOV Region Card.
Nazbierané body na konte zákazníka majú neobmedzenú časovú platnosť.

LOSOWANIE FINAŁOWE
pobyt weekendowy Kryštál (Kryształ) w Uzdrowisku Lúčky dla 2 osób o wartości 340 €
pobyt weekendowy dla 2 osób w pensjonacie Dária w czasie sezonu letniego
(termin do wyboru 05/2018 – 10/2018) z możliwością wykorzystania atrakcji jak
gokarty górskie lub hulajnogi o wartości 210 €
Losowanie odbywać się będzie raz w tygodniu w terminie od 1. 5. 2017 r. do
28. 10. 2017 r.
Po zdobyciu nagrody, punkty zostaną na Państwa koncie wyzerowane.
W losowaniu finałowym będą brać udział wszyscy, którzy chociaż raz wykorzystali zniżkę z LIPTOV Region Card.
Nazbierane punkty na koncie klienta mają nieograniczony czas ważności.

visitliptov.sk

2.
3.
4.
5.

3

ČO JE LIPTOV REGION CARD?
Kľúč od brány do najväčšej outdoorovej arény a prírodného ihriska na Slovensku, ktorý
vám umožní čerpať zľavy v najväčších atraktivitách, výletných miestach, kultúrnych pamiatkach, adrenalínových atrakciách a ostatných partnerských zariadeniach cestovného
ruchu v regióne Liptov. Užite si aquaparky, vyvezte sa na hory lanovkami, zažite dobrodružný splav, navštívte múzeá, spoznajte tajomstvo jaskýň, vychutnajte jedlo alebo si kúpte
niečo na seba. S Liptov Region Card v atraktívnych zľavách od 5 % až do 50 %.

Ako získať Liptov Region Card?

Kartu môžete získať v niektorom z predajných miest, ako sú partnerské ubytovacie zariadenia alebo informačné centrá v regióne Liptov. Zoznam nájdete na visitliptov.sk.

Aká je cena Liptov Region Card?

Ak sa rozhodnete ubytovať minimálne na 1 noc u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení v regióne Liptov, získate kartu ZADARMO. Inak si môžete Liptov Region
Card zakúpiť v informačných centrách za 5 €.
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Navštívte atrakciu poskytujúcu zľavu na Liptov Region Card. Aktuálne zľavy nájdete v tejto
brožúre alebo na visitliptov.sk. Miesta, ktoré poskytujú zľavy ľahko spoznáte podľa nálepky
„Tu platí karta“. Preukážte sa svojou Liptov Region Card a ihneď čerpajte zľavy, na ktoré
máte ako držiteľ Liptov Region Card v danej turistickej sezóne nárok.

Platnosť vašej Liptov Region Card je neobmedzená. Aby ste však získali tie najvyššie (pobytové) zľavy, ubytujte sa v regióne Liptov u jedného z našich partnerských ubytovacích
zariadení minimálne na 2 noci. Všetky ostatné (fixné) zľavy sú dostupné kedykoľvek, keď
budete tráviť na Liptove hoc iba pár chvíľ.
Tak neváhajte, príďte. Liptov treba zažiť. Tešíme sa na vás.

CZYM JEST LIPTOV REGION CARD?
Kluczem do bramy największego w Słowacji, naturalnego miejsca rozrywki i zabawy.
Kluczem, który umożliwi wykorzystanie zniżek na największe atrakcje, odwiedziny miejsc
wycieczkowych, zabytków kultury, skorzystanie z atrakcji z domieszką adrenaliny oraz pobyt w wielu innych partnerskich obiektach ruchu turystycznego w regionie Liptów. Bawcie
się w parkach wodnych, kolejkami linowymi wyjedźcie na górskie szczyty, odważcie się na
pełen przygód spływ, odwiedźcie muzea, poznajcie tajemnice jaskiń, skosztujcie specjałów
kuchni albo kupcie sobie coś dla siebie. Z kartą Liptov Region Card atrakcyjne zniżki od 5
% aż do 50 %.

Jak otrzymać Liptov Region Card ?

Kartę można uzyskać w jednym z punktów sprzedaży, takich jak partnerskie obiekty noclegowe, albo punkty informacji w regionie Liptów. Ich listę można znaleźć na visitliptov.sk.

Jaka jest cena Liptov Region Card?

Jeżeli zdecydujecie się na zakwaterowanie przynajmniej na 1 noc w którymś z naszych
partnerskich obiektów noclegowych, otrzymacie kartę ZA DARMO. W innym przypadku
kartę Liptov Region Card można kupić w punktach informacji w cenie 5 €.

Jak działa Liptov Region Card?

Odwiedźcie Państwo atrakcję oferującą zniżkę dla posiadaczy Liptov Region Card. Aktualne zniżki znajdą Państwo w tej broszurze, albo na visitliptov.sk. Miejsca oferujące zniżki
są łatwo rozpoznawalne dzięki naklejce „Tu plati karta” („Tu akceptujemy kartę”). Okażcie
swoją Liptov Region Card (ewentualnie również inny dokument potwierdzający tożsamość)
i natychmiast skorzystajcie z przysługujących Wam, jako posiadaczom Liptov Region Card,
zniżek w danym sezonie turystycznym.

Jak działa program lojalnościowy Liptov Region Card?

Za skorzystanie ze zniżki w punkcie akceptacyjnym zostaną na Państwa konto naliczone
punkty, według kategorii konkretnego miejsca akceptacyjnego (Góry i śnieg, Parki rozrywki
wodnej, Kultura,...). Punkty można uzyskać także za zakwaterowanie w niektórym z naszych partnerskich punktów noclegowych w regionie Liptov. Za osiągnięcie określonej
liczby punktów zostaną Państwo jako posiadacz karty włączeni do losowania atrakcyjnych nagród. Kompletne informacje o programie lojalnościowym znajdują się w niniejszej
broszurze lub na stronie visitliptov.sk.

Jak długo jest ważna Liptov Region Card?

Ważność Liptov Region Card jest nieograniczona. Jednak, aby otrzymać najwyższe zniżki
(pobytowe), zakwaterujcie się Państwo w jednym z naszych partnerskich obiektów noclegowych na minimum dwie noce.
Wszystkie inne (stałe) zniżki obowiązują kiedykolwiek, nawet jeżeli będą Państwo spędzać na Liptowie tylko parę chwil.
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Ako funguje vernostný program Liptov Region Card?

Ako dlho platí Liptov Region Card?

PROSIECKA
ZATOKA

KÚPELE LÚČKY

Ako funguje Liptov Region Card?

Za využitie zľavy v akceptačnom mieste sa vám pripíšu na konto body, podľa kategórie
konkrétneho akceptačného miesta (Hory a sneh, Aquaparky, Kultúra,...). Body získate aj
za ubytovanie u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení v regióne Liptov.
Pri dosiahnutí stanoveného počtu bodov budete ako držiteľ karty zaradený do zlosovania
o atraktívne ceny. Kompletné informácie ohľadom vernostného programu nájdete v tejto
brožúre alebo na visitliptov.sk.
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AQUA-VITAL PARK & WELLNESS
KÚPELE LÚČKY
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AQUA-VITAL PARK & WELLNESS
KÚPELE LÚČKY

AQUA – VITAL Park KÚPELE LÚČKY a. s.
Wellness Dependance Liptov KÚPELE LÚČKY a.s.
Infolinka: AVP +421 44 43 75 566
Wellness +421 44 43 75 551, +421 917 717 648
kasaavp@kupele-lucky.sk, www.kupele-lucky.sk
Wellness Dependance Liptov:
pondelok – štvrtok / poniedziałek – cztwartek • 17.00 – 20.00
piatok – nedeľa / piątek – niedziela • 16.00 – 21.00
AVP vonkajšie bazény / AVP basen wewnętrzny:
pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 12.00 – 21.00
sobota – nedeľa, sviatok / sobota – niedziela, święta • 10.00 – 21.00
1. 7. – 3. 9.2017 • 10.00 – 21.00
AVP vitálny svet / AVP świat witalny: denne / codziennie • 12.00 – 21.00
AVP vnútorný bazén / AVP basen wewnętrzny:
pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 15.00 – 21.00
sobota – nedeľa, sviatok / sobota – niedziela, święta • 12.00 – 21.00

25 %

ZĽAVA na vstup do AQUA-VITAL Parku (všetky vstupy okrem vstupu do vnútorného bazény na 1 hodinu, na celodenné vstupy, rodinné vstupy a na permanentky) • na Wellness na objednávku 60 min. v Dependance Liptov (Vstupy
do Wellness (Dependance Liptov).
ZNIŻKA na wstęp do Parku AQUA-VITAL (wszystkie bilety wstępu oprócz biletu wstępu na baseny wewnętrzne na 1 godzinę, całodzienne wpisy, bilety rodzinne oraz na karnety) • na Wellness na zamówienie 60 min. w Dependance
Liptov (bilety wstępu do Wellness, Dependance Liptov

50 %

ZĽAVA na AQUA-VITAL Balíček – dvaja za cenu jedného* (vonkajšie bazény
+ vnútorný bazén)
ZNIŻKA na pakiet AQUA-VITAL – dwie osoby w cenie jednej* (baseny
zewnętrzne + basen wewnętrzny)
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V prírodnom prostredí KÚPEĽOV LÚČKY na vás čaká celoročne otvorený AQUA – VITAL
PARK, ktorého súčasťou je vonkajší rekreačný bazén s teplotou vody 28 – 33 °C s rozličnými atrakciami (vzduchové sedadlá, protiprúd, masážne trysky, vzduchové lehátka, vodná
čaša, chŕliče vody, podhladinové osvetlenie). Priamo s ním je spojený aj vonkajší sedací
bazén s liečivou minerálnou vodou s teplotou 36 – 38 °C. K dispozícii je aj delený vnútorný
liečivý minerálny bazén s teplotou vody 33 °C a 35 °C. Pre tých, ktorí obľubujú čaro saunovania je určený vitálny (saunový) svet, kde sa nachádzajú: fínska sauna, mentolová sauna,
rímsky kúpeľ s prírodnými inhalačnými esenciami, Kneippov kúpeľ, tepidárium, turbo
sprcha, sprcha – dážď. Vo vitálnom svete sa využívajú éterické oleje – silice, zmesi prchavých látok, ktoré sa získavajú z rastlín. Tieto látky sú nositeľmi vône a majú liečivé účinky,
pre ktoré ich ľudia s obľubou využívajú od nepamäti.
V roku 2015 pribudol aj vonkajší vitálny svet, kde môžu klienti využiť fínsku saunu, ochladzovací bazén a jacuzzi pod holým nebom. Prekrásne prírodné prostredie spojené s liečivou minerálnou vodou vám zaručí skvelý oddych za výborné ceny.
V Dependance Liptov je otvorené wellness s fínskou saunou, infrasaunou, ochladzovacou
kaďou a s jacuzzi so slanou vodou, pripravenou z morskej soli. Dýchacie cesty si môžete
preliečiť v novej suchej aj mokrej soľnej jaskyni. Tiež môžete prispieť k zlepšeniu vášho
zdravotného stavu. Liečivá voda v KÚPEĽOCH LÚČKY lieči pohybové ústrojenstvo, ženské
choroby, nervové choroby, onkologické choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby
z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest a choroby z povolania. Vysoký obsah vápnika prispieva aj k prevencii a podpornej liečbe osteoporózy.

TOP ZĽAVY PRE DRŽITEĽOV LIPTOV REGION CARD

poskytované v sezóne od 1.5.2017 do 31.10.2017 • fixné zľavy

SLUŽBA
SEZÓNA:
1. 7. – 3. 9. 2017

MIMOSEZÓNA:
1. 5. – 30. 6. 2017
4. 9. – 31. 10. 2017

AQUA-VITAL balíček - vonkajšie bazény + vitálny svet 3,5 hod.
pondelok – štvrtok
Vstupy do AVP (neplatí na vstup do vnútorného bazéna
na 1 hod., na celodenný vstup, rodinné vstupy a na permanentky)
Wellness na objednávku 60 min. v Dependance Liptov
(zabezpečené súkromie platiacich max.2 osoby + max. 3 deti do 14 rokov)
Balíček vonkajšie bazény + vnútorný bazén na 2 alebo 3 hod.
pondelok – štvrtok
Vstupy do AVP (neplatí na vstup do vnútorného bazéna na 1 hod.,
rodinné vstupy a na permanentky)
Wellness na objednávku 60 min. v Dependance Liptov
(zabezpečené súkromie platiacich max. 2 osoby + max. 3 deti do 14 rokov)

ZĽAVY

Dvaja za cenu
jedného
-25 %
-25 %
Dvaja za cenu
jedného
-30 %
-30 %

Vstupy do AQUA-VITAL Parku: zľava platí na všetky vstupy okrem vstupu do vnútorného bazéna na 1 hodinu, na celodenné vstupy, rodinné vstupy a na permanentky. Wellness na objednávku na 60 min. v Dependance Liptov: zabezpečené súkromie
platiacich 20,00 € / max. 2 osoby + max. 3 deti do 14 rokov, za každú ďalšiu dospelú osobu doplatok 10,00 €. *AQUA-VITAL
Balíček - dvaja za cenu jedného: vonkajšie bazény + vitálny svet na 3,5 hod. v dňoch pondelok – štvrtok. Zľavy neplatia cez
sviatky. Zmena rozsahu služieb vyhradená.
Bilety wstępu do AQUA-VITAL Parku: zniżkę można otrzymać na wszystkie bilety wstępu oprócz wstępu na basen
wewnętrzny na 1 godzinę, całodzienne wpisy, na bilet rodzinny oraz na karnety. Wellness na zamówienie na 60 min.
w Dependance Liptov: zapewniona prywatność dla osób płacących 20,00 € / max.2 osoby + max. 3 dzieci do 14 roku
życia, za każdą kolejną dorosłą osobę dopłata 10,00 €. *Pakiet AQUA-VITAL – dwie osoby w cenie jednej: baseny
zewnętrzne + basen wewnętrzny w dniach poniedziałek – czwartek. Zniżki nie obowiązują w czasie świąt. Zmiana
zakresu usług zastrzeżona.
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Zmena vyhradená. / Zmiana zastrzeżona.

visitliptov.sk

W przyjemnym otoczeniu UZDROWISKA LUCZKI czeka na Państwa AQUA – VITAL PARK
o całorocznej eksploatacji, którego częścią jest zewnętrzny basen wypoczynkowy o temperaturze wody 28 – 33 °C z licznymi atrakcjami (siedzenia powietrzne, przeciwprąd, dysze do
masażu, leżak powietrzny, kielich wodny, natryski wodne, oświetlenie podłogowe). Bezpośrednio z nim połączony jest także basen zewnętrzny przeznaczony do siedzenia z wodą
źródlaną o temperaturze 36 – 38 °C. Do dyspozycji jest także dzielony wewnętrzny leczniczy
basen źródlany o temperaturze wody 33 °C i 35 °C. Dla tych, którzy kochają saunę przeznaczony jest świat witalny (świat sauny) który mieści: saunę fińską, saunę mentolową, kąpiel
rzymski z naturalnymi esencjami do inhalowania, kąpiel Kneippa, tepidarium, prysznic turbo,
prysznic- deszcz. W świecie sauny wykorzystywane są olejki eteryczne, mieszaniny subsatncji ulatniających, które uzyskiwane są z roślin. Substancje te są nosicielami zapachów
i posiadają właściwości lecznicze, dlatego są przez ludzi popularnie wykorzystywane już od
dawna. W 2015 roku otwarty został także zewnętrzny świat witalny jest zewnętrzny świat
witalny, gzie klienci mogą korzystać z sauny fińskiej, basenu chłodzącego i jacuzzi pod gołym
niebem. Przepiękne środowisko przyrodnicze połączone z leczniczą wodą źródlaną zapewni
wspaniały wypoczynek w korzystnych cenach.
W Dependance Liptov został otwarty wellness ze sauną fińską, infrasauną, basenem chłodzącymi jacuzzi ze słoną wodą, przygotowaną z morskiej soli. Drogi oddechowe można leczyć w nowej suchej oraz mokrej jaskini soli. Jednocześnie dochodzi do ulepszenia całkowitego stanu zdrowia. Woda lecznicza w UZDROWISKU LUCZKI leczy aparat ruchu, układ płciowy,
choroby nerwowe, choroby onkologiczne, choroby układu pokarmowego, zaburzenia metaboliczne, oraz choroby zawodowe. Wysoka zawartość wapnia sprzyja profilaktyce oraz
wspomaga leczenie osteoporozy.
www.kupele-lucky.sk, kasaavp@kupele-lucky.sk
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PENZIÓN FONTANA*** BEŠEŇOVÁ

WELLNESS PENZIÓN BLESK

WELLNESS - PENZIÓN BLESK Ružomberok
WELLNESS PENSJONAT BLESK Ružomberok
Vajanského 9, 034 01 Ružomberok
+421 044 432 00 25
Info@penzionblesk.sk, www.penzionblesk.sk

PENZIÓN FONTANA*** Bešeňová
Pensjonat Fontana*** Bešeňová
Bešeňová 135
+421 44 392 858, fontana@penzionfontana.sk,
www.penzionfontana.sk
GPS: N +49° 6' 3.35", E +19° 26' 17.45"

pondelok - streda - štvrtok - sobota / poniedziałek –
środa – czwartek – sobota • 17.00 – 22.00 hod.

denne / codziennie • 8.00 – 22.00 hod.

40 %
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15 %

ZĽAVA do wellness centra priamo v penzióne
ZNIŻKA do wellness centrum bezpośrednio w pensjonacie

ZĽAVA na vstup do fínskej alebo parnej sauny
ZNIŻKA na wstęp do sauny fińskiej lub parowej

Príďte si oddýchnuť do nášho wellness centra, doprajte svojmu telu i duši oddych, načerpajte novú energiu a vychutnajte si nerušené chvíle pohody. Ponuka wellness centra: whirpool vaňa, vyhrievané lehátka, fínska sauna, škótske streky, fínske vedro a tropický dážď.

Zľava sa poskytuje minimálne pre dve osoby, nutné urobiť rezerváciu / Rabat jest przyznawany co najmniej
dwóm osobom, należy dokonać rezerwacji

Przyjedź wypocząć do naszego wellness centrum, zapewnij swojemu ciału i duchowi
wypoczynek, zaczerpnij nowej energii i delektuj się niczym nie naruszonymi chwilami spokoju. Oferta wellness centrum: wanna jacuzzi, ogrzewane leżaki, sauna fińska, bicze szkockie, wiadro fińskie i tropikalny deszcz.

Príďte si oddýchnuť do novootvoreného wellness centra a vyskúšajte našu fínsku, alebo
parnú saunu s ochladzovacou kaďou a bazén s protiprúdom. Saunu je potrebné si rezervovať, pretože svojím zákazníkom chceme poskytnúť pohodlie a súkromie. (Kapacita 16 osôb).
Przyjedź wypocząć do nowo otwartego wellness centrum i przetestuj naszą saunę fińską
lub parową z kadzią do schłodzenia i basenem z przeciwprądem. Saunę należy zarezerwować, ponieważ naszym gościom pragniemy zaoferować komfort i prywatność (sauna jednorazowo pomieści 16 osób).

WELLNESS – PENZIÓN MÁRIA*** – FAMILY RESORT BODICE
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Wellness - Penzión Mária***
Demänová - Bodice 41, +421 908 910 171,
recepcia@penzionmaria.eu, www.penzionmaria.eu
denne / codziennie • 10.00 – 22.00

20 %

ZĽAVA na vstup do wellness centra priamo v Penzióne Mária
ZNIŻKA od biletu wstępu do wellness centrum bezpośrednio
w Pensjonacie Mária

Nový krytý vyhrievaný bazén s protiprúdom a vírivkou + parná a horúca fínska sauna
s externým ochladzovacím bazénom a sprchou. Miesta si treba vždy rezervovať pretože
chceme zákazníkom poskytnúť útulnosť a súkromie privátnych sáun. Kapacitu sme obmedzili na 8 osôb (v prípade skupiny 10 osôb). Ďalej môžete využiť masáže a iné služby penziónu Mária.
Nowy ogrzewany basen wewnętrzny z przeciwprądem i jacuzzi + sauna parowa i gorąca fińska z prysznicem. Miejsca należy zawsze zarezerwować ponieważ klientom chcemy
zapewnić miłe spędzenie czasu i prywatność w saunach. Liczbę osób w saunie ograniczyliśmy na 8 osób (w przypadku grupy 10 osób). Dalej można skorzystać z masażów lub innych usług pensjonatu Maria.
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TERMAL RAJ LIPTOVSKÝ JÁN

Termálne srdce
Liptova
Letné kúpalisko TERMAL raj
Kąpielisko termalne TERMAL Raj
Hotel *** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 5208 100, maj@sorea.sk, www.sorea.sk/maj
denne / codziennie • 9.00 – 19.00 hod.
v prevádzkovom období kúpaliska / w okresie eksploatacji kąpieliska

10 %

ZĽAVA zo základnej ceny celodenných individuálnych a rodinných vstupov
ZNIŻKA od ceny podstawowej na całodzienne wejściówki indywidualne
i rodzinne

Zľava platí pre kategórie: dospelá osoba, dieťa do 15 rokov, študent do 26 rokov, senior, ZŤP. Potrebné je preukázať sa príslušným dokladom. Zľava neplatí pre vstupné v pondelok a vstup po 14.00 hod.
Zniżka obejmuje następujące kategorie gości: osoby dorosłe, dzieci do lat 15, studentów do lat 26, seniorów.
Należy okazać odpowiedni dokument. Zniżka nie obowiązuje w poniedziałek i na wejście po godz. 14.

Raj zdravého oddychu nájdete na letnom kúpalisku TERMAL raj. Čaká na vás 5 bazénov
s termálnou liečivou vodou, ktorá navodzuje prirodzený oddych tela a podporuje dobrý spánok, a celodenné animačné aktivity. Zábava a oddych – to je TERMAL raj.
Wymarzone warunki do zdrowego wypoczynku oferuje TERMAL Raj. Na gości czeka 5
baseny z termalną wodą leczniczą, która sprzyja naturalnemu wypoczynkowi całego organizmu, korzystnie wpływa na dobry sen i na aktywność w ciągu całego dnia. Rozrywka i wypoczynek - TERMAL Raj.
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REŠTAURÁCIA & WELLNESS SOJKA RESORT

NE W

LETO 2
0

Reštaurácia & Wellness Sojka resort
Relax hotel Sojka Malatíny, Malatíny 104
+421 44 547 56 56, hotel@sojka,eu, www.sojka.eu
wellness • nedeľa – piatok / niedziela – piątek
• 16.00 – 21.30 • sobota 13.00 – 21.30
reštaurácia / restauracja • denne / codziennie • 11.00 – 21.30

10 %

ZĽAVA na Sojka pivo
ZNIŻKA na Sojka piwo

15 %

ZĽAVA na wellness
ZNIŻKA na wellness

Miesto dokonalého odpočinku kde sa od prvého momentu cítite ako v inom svete. Komplex tradičných budov v upravenej záhrade s letnou terasou, bezpečné miesto na hranie pre
deti ako aj pokojné wellness s bazénom. Čerstvé suroviny + nadaní kuchári + originálne
receptúry + milá obsluha = recept na Vašu spokojnosť. Belgické črty majiteľov nájdete aj
v ponuke tých najlepších belgických pív.
Miejsce doskonałego wypoczynku,
w którym już od pierwszej chwili poczują
się Państwo jak w innym świecie. Kompleks tradycyjnych zabudowań w ogrodzie, bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci
i spokojne welness z basenem. Świeże
surowce + zdolni kucharze + oryginalne
receptury +miła obsługa = przepis na
nasz sukces. Belgijskie korzenie właścicieli odzwierciedla również wybór belgijskich piw.

10

Krytá relax zóna Átrium
Reštaurácia Bistro
Hotel Galéria****
Podujatia a animácie
21 bazénov s termálnou a čírou vodou

www.besenova.com
visitliptov.sk
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MALINÔ BRDO SKI & BIKE RUŽOMBEROK

07

Objavte s nami

krásy Česka!
Žltým vlakom
z KošÍC do PrahY už od 9,90 €
Spacie vozne už od 13,90 €

servis ZaDarMo

TERAZ
3x denn
e
tam aj s

päť

● posádka na palube
● denná tlač a časopisy
● pramenitá voda Rajec
● káva Illy
● zábavný portál
● WiFi pripojenie
● prípojka do elektrickej siete
● dotyková obrazovka – vozeň Astra

12

www. regiojet .sk

Snow & bike, s.r.o.
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
Rezervácie: +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk,
www.bikepark.sk
8.30 – 16.30 • 17. 6. – 17. 9. 2017 denne / czynne codziennie
6. 5. – 16. 6. 2017, 18. 9. – 15. 10. 2017 počas víkendov a sviatkov / czynne podczas
weekendów i świąt

20 %

ZĽAVA z ceny lístka na vývoz lanovkou – 1 x denne • z ceny celodenného
bike lístka – 1 x denne • z ceny lístka 1 x (lanovka + kolobežka) – 1 x denne •
z ceny lístka 1 x (lanovka + trikke) – 1 x denne
ZNIŻKA od ceny biletu na wywiezienie kolejką – 1 x dziennie • od ceny całodzennego biletu bike – 1 x dziennie • od ceny biletu 1 x (kolejka + hulajnoga)
– 1 x dziennie • od ceny biletu 1x (kolejka + trikke) – 1x dziennie

30 %

ZĽAVA z ceny lístka na vývoz lanovkou, z ceny celodenného bike lístka,
z ceny lístka 1 x (lanovka + kolobežka), z ceny lístka 1 x (lanovka + trikke) –
1 x pri pobyte na 2 a viac nocí
ZNIŻKA od ceny biletu kolejką na górę, od ceny całodziennego biletu bike,
od ceny biletu 1 x (kolejka + hulajnoga), od ceny biletu 1 x (kolejka + trikke)
– 1 x przy pobycie na 2 i więcej nocy

Zľavy je možné využiť v termíne 6. 5. - 15. 10. 2017 / Zniżki obowiązujące 6. 5. – 15. 10. 2017

Len 2 km od centra mesta Ružomberok sa nachádza údolná stanica 8-miestnej kabínkovej lanovky, ktorá vás pohodlne vyvezie na Malinô Brdo, východiskovej brány do pohoria
Veľká Fatra. Odtiaľ sa môžete vydať napríklad na krátky výlet na Vlkolínec (UNESCO pamiatka) či podniknúť zaujímavú nenáročnú túru na Smrekovicu (cca 3 hod.). Pre odvážnych
jazdcov na horských bicykloch je k dispozícii Bike Park. Priaznivci adrenalínových zážitkov
si môžu vychutnať jazdu horskou terénnou kolobežkou a horskou károu.
Tip: BIKE PARK Malinô Brdo – 12 zjazdových tratí rôznych stupňov náročnosti, požičovňa
špeciálnych zjazdárskych horských bicyklov, požičovňa terénnych kolobežiek a horských
kár, pekné prostredie Hrabovskej doliny a malej vodnej nádrže, turistika vo Veľkej Fatre,
odporúčame fotoaparát!
Tylko 2 km od centrum Rużomberka znajduje się dolna stacja 8-osobowej kabinowej
kolejki linowej, która wy-godnie wywozi turystów na Malinô Brdo, punkt wypadowy i bramę
do Wielkiej Fatry. Stąd można zrobić krótką wycieczkę do Wilkolińca (Vlkolinec – wpisany na
listę UNESCO) lub wybrać się na Smrekowicę (około 3 godz.). Dla odważnych miłośników
rowerów górskich jest przeznaczony Bike Park. Zwolennicy przeżyć z domieszką adrenaliny
mogą skorzystać z przejażdżki terenową hulajnogą górską. doplnit horskou karou
Typ: BIKE PARK Malinô Brdo – 12 tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, wypożyczalnia specjalnych rowerów górskich, wypożyczalnia hulajnóg, piękne otoczenie Doliny
Hrabowskiej i małego zbiornika wodnego, szlaki turystyczne w Wielkiej Fatrze, radzimy
zabrać ze sobą aparat fotograficzny!

visitliptov.sk
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ZOZNAMOVACÍ KURZ PARAGLIDINGU

Zoznamovací kurz (1 deň) a Základný kurz (3 dni) paraglidingu
Kurs poznawczy (1 dzień) i Kurs podstawowy (3 dni) paraglidingu
+421 905 576 634
horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk

Zoznamovací kurz (1 deň) a Základný kurz (3 dni) lezenia na skalkách
Zapoznawczy kurs (1 dzień) i Podstawowy kurs (3 dni) łażenia na skalkach
+421 905 576 634
horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk

KURZ / KURS:

KURZ / KURS:

20 %
40 %
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ZOZNAMOVACÍ KURZ LEZENIA NA SKALKÁCH

ZĽAVA 3 - 4 osoby
ZNIŻKA 3 - 4 osoby
ZĽAVA 7 - 8 osôb
ZNIŻKA 7 - 8 osób

30 %
50 %

20 %
40 %

ZĽAVA 5 - 6 osôb
ZNIŻKA 5 - 6 osób
ZĽAVA 9 - 10 osôb
ZNIŻKA 9 - 10 osób

ZĽAVA 3 - 4 osoby
ZNIŻKA 3 - 4 osoby

30 %

ZĽAVA 5 - 6 osôb
ZNIŻKA 5 - 6 osób

ZĽAVA 7 - 8 osôb
ZNIŻKA 7 - 8 osób

Na ten pocit, že sa sám/a odlepíš od zeme a budeš sa cítiť ako vták, na to už nikdy nezabudneš. Budeš sa vznášať vo vzduchu za šuchotu šnúr a padáku. Okolo teba len vzduch a
voľný priestor. Ak to chceš zažiť tak príď. Minimálny počet 2 kurzisti.

Potvoríme ti dvere k niečomu, čo si ešte nezažil/a a nevyskúšal/a. Neváhaj a príď prežiť
príjemný deň sám/a alebo s kamarátom/tkou, či s partiou. Budeš mať možnosť vyskúšať si
lezenie na skalkách a naučiť sa základy lezenia. Minimálny počet 3 kurzisti.

Na to poczucie, że się sam/a odkleisz od ziemi i poczujesz się jak ptak, nigdy na to nie
zapomnisz. Będziesz się unosić w powietrzu przy szeleście sznur i spadochronu. Wokół ciebie jest tylko powietrze i wolna przestrzeń. Jeżeli chcesz tego doznać przyjedź. Minimalna
liczba to 2 osoby kursu.

Otworzymy ci drzwi do czegoś, co jeszcze nie doznaliści niewypróbowali. Nie zwlekajcie
i przyjedźcie spędzić przyjemny dzień sam/a lub z kkolegą/koleżanką, lub bandą. Będziecie
mieć możliwość wypróbować sobie łazić na skalkach i nauczyć się podstawy wspinaczki.
Minimalna liczba to 3 osoby kursu.

TANDEMOVÉ LIETANIE PONAD LIPTOV
NA ROGALE A PARAGLIDINGU

10

SPELEOALPINIZMUS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

11

Speleoalpinizmus – Stanišovská jaskyňa
+421 907 871 999, speleo@horoskola.sk, www. horoskola.sk
Začiatok pri Stanišovskej jaskyni / Początek przy Staniszowskiej jaskini
čas trvania / czas trwania • 2 – 3 hod. / godz.
druhý vstup / drugi wstęp • 12.00 hod. (keď je prvý obsadený / gdy pierwszy jest zajęty)

Letové terény v regióne Liptova / Ze względu na warunki atmosferyczne
+421 905 576 634, horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk
Podľa poveternostných podmienok / Ze względu na warunki atmosferyczne
Cena: 4,5 €/min. – cena pred zľavou, minimálna dĺžka letu 20 min. / cena przed rabatem, minimalna długość lotu 20 min.

20 %
40 %

ZĽAVA 2 - 3 osoby
ZNIŻKA 2 - 3 osoby
ZĽAVA 6 osôb
ZNIŻKA 6 osób

30 %

ZĽAVA 2 osoby
ZNIŻKA 2 ludzi
ZĽAVA 3 osoby
ZNIŻKA 3 osoby
ZĽAVA 4 osoby
ZNIŻKA 4 osoby

Cena s LRC je za jednu osobu / cena s LRC jest za osobę
Je potrebné sa objednať min. 2 dni dopredu, na jeden vstup max. 4 osoby
Należy zamawiać min. 2 dni przed, na jedno wejście max 4 osoby

ZĽAVA 4 - 5 osoby
ZNIŻKA 4 - 5 osoby

*Za minútu letu / Za minutę lotu.

Bezprostredná spätosť s okolitou prírodou a vzduchom, ktorého súčasťou sa stanete akonáhle
odštartujete, vyvoláva v človeku silný a pre mnohých doposiaľ nepoznaný pocit voľnosti. Toto všetko
môžete zažiť bez toho, aby ste o lietaní čokoľvek vedeli. Stačí sa len pohodlne usadiť v sedačke a
vychutnávať si let. Počas letu vám inštruktor ukáže spôsob ovládania a pod jeho dozorom si osobne
môžete vyskúšať sám riadiť. Je možné vystúpiť do úctyhodných výšok, častokrát až k oblakom, a
objaviť tak nový svet, svet do ktorého sa budete chcieť znova vrátiť. Pre mnohých sa stáva let nezabudnuteľným zážitkom na celý život.
Bezpośrednie połączenie z okolitą przyrodą i powietrzem, którego częścią zostaniecie natychmiast po wystartowaniu. W człowieku to wywołuje silne oraz dotąd nieznane wrażenie wolności. To
wszystko można doznać bez tego, aby coś człowiek musiał wiedzieć o lataniu. Wystarczy tylko wygodnie usiąść i delektować się lotem. Podczas lotu intruktor pokaże sposób sterowania a pod jego
nadzorem można sobie osobiście wypróbować prowadzenie samolotu. Można wznieść się do czcigodnej wysokości, często aż do chmur oraz odkryć tak nowy świat, świat do którego będziesz pragnąć powrócić. Dla mnóstwa osób lot Ultralight samolem lub. Tandemem paraglide staje się niezapomnianym wrażeniem na całe życie.

14

20 %
30 %
40 %

visitliptov.sk

Chceš s nami objaviť tajomstvo podzemnej krásy nezvyčajne, dobrodružne a zaujímavo? Nechceš
sa tlačiť v skupine s malými deťmi? Daruj sebe či blízkemu zážitok z tmy podzemného bludiska
a vychutnaj si atmosféru jaskyne s individuálnym prístupom. Skúsení jaskyniari ťa prevedú Malou
Stanišovskou jaskyňou na Liptove. V kompletnej jaskyniarskej výstroji uvidíš zložité labyrinty, tesné
zablatené plazivky, vodné a pieskové sifóny, úzke komíny či kamenne
závaly. Na záver ťa čaká inštruktáž o prekonávaní lezeckých prekážok
v jaskyniach. V cene komplet potrebná výstroj.
Chcesz z nami odkrywać tajemnice piękna podziemia w nietypowy
sposób, pełny przygód i ciekawostek? Nie chcesz się ciskać w grupie
z małymi dziećmi? Daruj sobie, lub komuś bliskiemu wrażenia w ciemnym podziemnym labiryncie i delektuj się klimatem jaskini o indywidualnym podejściu. Doświadczeni przewodnicy po jaskini oprowadzą cię
po Malej Staniszowskiej jaskini na Liptowie. W jaskini można zobaczyć
złożone labirynty, ciasne zabłocone pełzacze, wodne i piaskowe syfony,
wąskie kominy, lub kamienne osunięcia. Na koniec czeka na ciebie instruktaż o pokonywaniu przeszkód w ramach łażenia w jaskiniach.
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TANDEMOVÉ ZOSKOKY Z LIETADLA

MORE
ATRAKCIÍ
V TATRÁCH

Skoki tandemowe ze samolotu na Liptowie
Ružomberok
Letisko / Lotnisko, Ružomberok, 034 81 Lisková
+421 911 858 960
compact@compact.sk, www.compact.sk
Dynamický kalendár, viac info na web stránke alebo telefonicky.
Dynamiczny kalendarz, więcej informacji na stronie internetowej lub telefonicznie.

20 %

A FLOOD OF
ATTRACTIONS

ZĽAVA na akýkoľvek druh kamerového záznamu
ZNIŻKA na jakikolwiek rozdzaj video

Video a foto z ruky tandempilota / Wideo a zdjęcie z ręki tandempilota cena s LRC
42 €, ušetríte / oszczędzasz 8 €
Video a foto - externý kameraman / Wideo a zdjęcie – kameraman zewnętrzny cena
s LRC 59 €, ušetríte / oszczędzasz 11 €
Duplo – kamera z ruky + externý kameraman / kamera z ręki + kameraman
zewnętrzny cena s LRC 80 €, ušetríte / oszczędzasz 15 €
Zľava na akýkoľvek druh kamerového záznamu. Termín zoskoku je nutné vopred rezervovať na www.compact.sk.
Prevádzka atrakcie je obmedzená poveternostnými podmienkami. O akýchkoľvek zmenách budete včas informovaní
na telefónnom čísle, uvedenom vo vašej rezervácii.
Zniżka na jakikolwiek rozdaj video. Termin skoku należy zarezerwować wcześniej na www.compact.sk. Eksploatacja atrakcji załeży od warunków atmosferycznych. O jakichkolwiek zmianach zostaną Państwo poinformowani
z wyprzedzeniem przez telefon podany na Państwa rezerwacji.

Tandemové zoskoky z lietadla teraz už aj na Liptove! Zažite alebo darujte tento jedinečný
adrenalín. Na začiatok pre vás máme 20-minútový let nad krásnou krajinou Liptova, následne výskok vo výške 3 000 m a ten pravý pôžitok z ozajstného voľného pádu (cca 35 s) pri
rýchlosti viac ako 200 km za hodinu. Napokon na vás čaká idylický let na padáku (cca 5 –
7 min.), kde si do sýta užijete nádheru miestneho prostredia z vtáčej perspektívy.
Tandemowe skoki ze samolotu teraz już także na Liptowie! Przeżyjcie lub podarujcie tę
wspaniałą adrenalinę. Na początek mamy dla Państwa 20 minutowy lot nad piękną krainą
Liptowa, następnie skok z wysokości 3000 m a ten prawdziwy pożytek z prawdziwego wolnego spadania (około 35 s) o prędkości ponad 200 km w godzinie. Następnie czeka na Państwa idyliczny lot spadochronem (około 5-7 min), gdzie można delektować się pięknem
miejscowego środowiska z perspektywy ptaka.

LETO / SUMMER 2017
TATRAPOLIS NEW
svet miniatúr a detské atrakcie GRATIS
world of miniatures and children´s attractions

ROZPRÁVKOVÁ TATRALANDIA NEW
denne 2 profesionálne divadelné predstavenia
FAIRYTALE TATRALANDIA
2 professional theatre performances daily

SURF WAVES TATRALANDIA
chyť si svoju vlnu len za 8 €, vstup aj bez aquaparku
catch your wave, only for 8 €, also without the water park use
16

visitliptov.sk
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3D MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA

14

Poznaj miasto z przewodnikiem
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421/44/16 186, +421/44/552 24 18
info@mikulas.sk, www.mikulas.travel
15. 9. – 30. 6. • Po-So • 9.00-17.00 • Ne • zatvorené / zamknięte
1. 7. – 14. 9 • Po-Pi • 9.00-18.00 • So-Ne • 9.00-17.00

Multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
RGB centrum (TESCO zóna)
Kamenné pole 444 9/3
Liptovský Mikuláš
+421 904 070 109
info@gacinema.sk
www.gacinema.sk
pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 15.00 – 22.00
sobota, nedeľa / sobota, niedziela • 10.00 – 22.00

18 %
25 %

SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM

20 %

ZĽAVA zo vstupenky na 3D film
ZNIŻKA na bilet na film 3D film

ZĽAVA z ceny vstupenky za sprievodcovské služby
ZNIŻKA od ceny biletu za usługi przewodnika

Objednávka sprievodcovských služieb 2 dni vopred, v slovenskom jazyku skupina do 14 osôb 28 €/hodina, nad
14 osôb 2 €/osoba/hodina. V cudzom jazyku skupina do 14 osôb 35 €/hodina, nad 14 osôb 2,50 €/osoba/hodina.
Zamówienie usług przewodników z wyprzedzeniem 2 dni, w języku słowackim grupa do 14 osób 28 €/godz.,
powyżej 14 osób 2 €/osoba. W języku obcym grupa do 14 osób 35 €/godz., powyżej 14 osób 2,50 €/osoba.

ZĽAVA zo vstupenky na 2D film
ZNIŻKA na bilet na film 2D film

Základná cena 2D projekcie: 5,30 €, 3D projekcie: 7,30 €. Zľava neplatí v „lacný utorok“
Podstawowa cena: 2D projekcja: 5,30 €, 3D projekcja: 7,30 €. Zniżka nie obejmuje „taniego wtorku”

Zažite svetové premiéry pod Tatrami! Nové trojsálové 3D multikino GOLDEN APPLE CINEMA v kvalite 4K s kapacitou 470 divákov nájdete v nákupnom centre RGB Liptov (TESCO
zóna).
Światowe premiery pod Tatrami! Nowe Multikino 3D GOLDEN APPLE CINEMA, jakość 4K,
trzy sale mieszczące 470 widzów w centrum handlowym RGB Liptow (strefa TESCO)

Bezplatné hodinové prehliadky so sprievodcom historickým centrom – júl, august v piatok o 16.00 (slovensky, anglicky). Aktuálnu tému sprievodcovských služieb sledujte na web
stránke. Zároveň si môžete ktorúkoľvek zo 7 prehliadkových trás objednať so zľavou 20 %.
Bezpłatne godzinne zwiedzanie z przewodnikiem centrum historycznego – lipiec, sierpień w piątek o godz. 16.00 (po słowacku, po angielsku). Aktualny temat usług przewodnika
widnieje zawsze na stronie internetowej. Dowolną z 7 tras zwiedzania można zamówić z rabatem 20%.

NAŠE DEDIČSTVO LIPTOVSKÝ JÁN
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„NAŠE DEDIČSTVO“ - stála expozícia Liptovský Ján
„NASZE DZIEDZICTWO“ - stała ekspozycja
Nová 311, 032 03 Liptovský Ján (na I. poschodí v budove predajne COOP Jednota)
+421 907 540 025, +421 908 235 758, ic@liptovskyjan.sk
pondelok / poniedziałek • 10.00 – 12.00
utorok / wtorek • 14.00 – 16.30 • organizované skupiny aj mimo tohto termínu na základe
objednávky / grupy zorganizowane, także poza tym terminem na podstawie zamówienia

POPCORN

ZADARMO!

Vstupné – dobrovoľné / Wstęp – dobrowolny

Expozícia predmetov dennej potreby a remeselníckeho náradia, ktoré nám zanechali
starí a prastarí rodičia.
Wystawa przedmiotów codziennego użytku i narzędzi rzemieślniczych, pozostawionych
nam przez naszych przodków.

Pri zakúpení vstupenky na filmové predstavenie v multikine
Golden Apple Cinema a predložení tohto kupónu
získate malý popcorn zadarmo.
Kupón je platný do 31. 10. 2017.
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Golden Apple Cinema s.r.o., Kamenné pole 4449/3
Liptovský Mikuláš 031 01, tel.: 0904 070 109
visitliptov.sk
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EXPOZÍCIE LIPTOVSKÉHO MÚZEA
V RUŽOMBERKU

16

OBEC VLKOLÍNEC - UNESCO PAMIATKA

Ekspozycje Liptowskiego Muzeum Ružomberok
Infolinka: +421 444 322 468, liptmuzeum@mail.t-com.sk
www.liptovskemuzeum.sk

20 %
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Miejscowość Wlkolinec - Zabytek UNESCO Rezervácie:
+421 918 596 432, +421 915 572 090
www.vlkolinec.sk
www.ruzomberok.sk

ZĽAVA platí na návštevu expozícií Liptovského múzea v Ružomberku
ZNIŻKA obejmuje wstęp na wystawy Muzeum Liptowa w Rużomberku

Informácie o otváracích dobách jednotlivých expozícií Liptovského múzea nájdete na stránke www.liptovskemuzeum.sk
Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych ekspozycji Liptowskiego muzeum znajdują się na stronie internetowej
www.liptovskemuzeum.sk

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline / Muzeum Wsi Liptowskiej Pribylina
Expozície bývania a spôsobu života rôznych spoločenských a sociálnych vrstiev obyvateľstva
Liptova v minulosti. / Ekspozycja przedstawiająca budynki mieszkalne i gospodarcze, sprzęty,
narzędzia i sposób życia różnych warstw społecznych Liptowa w przeszłości.
• +421 44 5293 163, +421 918 680 297, skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok / Skansen archeologicny Havránok
Rekonštruované objekty mladšej doby železnej, doby rímskej a stredoveku v prírode. / Zrekonstruowane pod gołym niebem obiekty z czasów celtyckich i okresu średniowiecza.
• +421 905 790 218, +421 44 4322 468, havranok@liptovskemuzeum.sk
Roľnícky dom a dvor Vlkolínec / Dom i ogród Rolnika Vlkolinec
Expozícia tradičného bývania a spôsobu života. / Ekspozycja przedstawiająca tradycyjne, oryginalne sprzęty, naczynia i narzędzia ilustrujące sposób życia dawnych mieszkańców.
• +421 44 4322 468

16. 4. – 15. 6. utorok – piatok / wtorek – piątek • 9.00 – 15.00 • sobota, nedeľa /
sobota, niedziela • 9.00 – 16.00
16. 6. – 15. 9. denne / codziennie • 9.00 – 17.00

25 %

ZĽAVA z bežného vstupného – počas sezóny neobmedzene
ZNIŻKA zniżka na wstęp – w sezonie bez ograniczeń

Neplatí počas špeciálnych podujatí.
Oprócz specjalnych programów.

Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Vlkolínec zapísaný od r. 1993 do Zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO nájdete v malebnom prostredí NP Veľká Fatra. Ide o pozoruhodne zachovaný sídelný celok a poslednú obývanú osadu v karpatskom regióne, v ktorom
sa snúbi tvorivá činnosť človeka s prírodou.
Rezerwat architektury ludowej we Wilkolińcu, w 1993 r. wpisany na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO, położony w malowniczym otoczeniu Parku Narodowego „Wielka Fatra”.
Jest to unikatowa zachowanajednostka osadnicza i ostatnia zamieszkała osada w regionie
karpackim, w której człowiek koegzystuje w harmonii z przyrodą.

JÁNOŠÍKOVSKÉ TRADÍCIE V MÚZEU JANKA KRÁĽA
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Kostol Všetkých svätých Ludrová / Kościół Wszystkich Świętych Ludrová
Gotický kostol z 13. storočia so zachovaným súborom unikátnych nástenných malieb / Kościół
z zespołem zachowanych, unikatowych malowideł ściennych.
• +421 917 120 693, +421 44 4322 468
Liptovské múzeum Ružomberok / Muzeum Liptowa Ružomberok
Geológia, paleontológia a botanika, Zoológia, Feudalizmus, Cechy a remeslá v Liptove, Národopis, Galéria sakrálneho umenia Liptova, Život a dielo Andreja Hlinku, História výroby papiera,
Z dejín mesta Ružomberok. / Cechy i rzemiosła Liptowa, Historia i produkcja papieru, Archeologia i wiele innych.
• +421 44 4322 468, +421 907 847 232, kultura.lmr@gmail.com
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš / Muzeum Czarny Orzeł Liptowski Mikulasz
Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove. / Stała ekspozycja łowiectwa i rybołóstwa oraz kultury w Liptowskim Mikulaszu
• +421 44 5514 785, ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok / Muzeum Etnograficzne Liptowski Gródek
Expozícia ovčiarstva a galéria ľudového výtvarného prejavu, Ľudová modrotlač v Liptove, Galéria paličkovanej čipky, Komorský úrad likavsko-hrádockého panstva, Historická soľná cesta,
Z dejín mesta Liptovský Hrádok. / Wystawa ręcznie drukowanego i farbowanego na ciemnoniebiesko płótna (modrotlač) na Liptowie, Owczarstwo, Historia Miasta Liptowski Gródek,
Galeria koronki klockowej.
• +421 44 5222 485, +421 905 432 571, program@liptovskemuzeum.sk
Expozícia baníctva Maša – Liptovský Hrádok / Ekspozycja górnictwa Maša Liptowski Gródek
Tradície hornoliptovského baníctva a hutníctva. / Tradycje górnoliptowskiego górnictwa i hutníctwa.
• + 421 950 567 415, +421 44 5222 485
Banícky dom Vyšná Boca/ Dom Górnika Vyšná Boca
Expozícia spôsobu bývania a života baníka, chovateľa dobytka a oviec. / Ekspozycja przedstawiająca wnętrza mieszkalne i sposób życia górnika na Liptowie.
• + 421 950 567 415, +421 44 5222 485
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visitliptov.sk

Janosikowskie tradycje w Muzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 22 554, muzeummjk@mjk.lm.sk, www.mjk.sk
15. 6. – 15. 9. • pondelok – nedeľa / poniedziałek – niedziela • 10.00 – 17.00
Pri návšteve expozície Kapitoly z histórie mesta (dospelí 2 €/deti 1 €), zdarma vstup do Mikulášskej mučiarne.
Zniżka na wejście na wystawę: dla zwiedzających wystawę Rozdziały z historii miasta, bezpłatny wstęp do Mikulaskiej Izby Tortur.

Jánošíkovské tradície prezentované
v expozíciách Kapitoly z histórie mesta
a Mikulášska mučiareň. Príbeh legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka na
základe historických faktov až po súd
a popravu v Liptovskom Mikuláši. Verejnosti predstavujeme dokumenty, dobové
kresby, zbrane, mučiace nástroje.
Na wystawach „Rozdziały z historii
miasta”i Mikulaska Izby Tortur na podstawie faktów historycznych przedstawiono dzieje legendarnego zbójnika Janosika aż po rozprawę sądową
i egzekucję w Liptowskim Mikulaszu.
Prezentowane są dokumenty, ówczesne
rysunki, broń, narzędzia tortur.
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MARINA LIPTOV BOBROVNÍK

KOPEC LETNÝCH
VÝLETOV

GÓRA LETNICH
WYCIECZEK

Marina Liptov - športovo rekreačné stredisko
Ośrodek sportowo-wypoczynkowy
Bobrovník 140, +421 902 605 605
rezervacie@marinaliptov.sk, www.marinaliptov.sk

CHOPOK

11.00 – 22.00

10 %

ZĽAVA na vyhliadkovú plavbu na Liptovskej Mare
ZNIŻKA rejs turystyczny po Liptowskiej Marze

2 024 m n.m.

Vychutnajte si krásy okolia Liptova priamo z hladiny Liptovskej Mary. Zoberte rodinku
a nechajte sa očariť celou atmosférou. Ponúkame Vám vyhliadkovú plavbu po Liptovskej
Mare na našej lodi. Nastúpte priamo z móla a vychutnávajte. Ponuka platí pre 4 osoby.
Športovo rekreačné stredisko Marina Liptov sa nachádza na brehu Liptovskej Mary v obci
Bobrovník. Vďaka svojej polohe ponúka dokonalé možnosti a profesionálne zázemie pre milovníkov jachtingu, vodného lyžovania, rybárčenia a ďalších vodných športov a aktivít. Počas
lodiarskej sezóny je v prevádzke prístav s možnosťou kotvenia a charter lodí. Marina Liptov
je zároveň populárnym stanoviskom cyklistických trás na Liptove.
Delektujcie się pięknem okolicy Liptova bezpośrednio z jeziora Liptowska Mara. Zabierz
całą rodzinę i zachwyćcie się atmosferą. Oferujemy rejs turystyczny statkiem po zaporze
wodnej Liptowska Mara. Na pokład można wejść bezpośrednio z molo i zachwycać się otoczeniem. Oferta ważna dla 4 osób.
Ośrodek sportowo-wypoczynkowy Marina Liptov znajduje się na brzegu Liptowskiej Mary
w miejscowości Bobrovnik. Dzięki swojemu położeniu oferuje doskonałe możliwości
oraz profesjonalne zaplecze dla miłośników jachtingu, nart wodnych, rybołówstwa oraz innych sportów wodnych i aktywności. W sezonie letnim otwarta jest marina z możliwością
kotwiczenia oraz czarteru łodzi. Marina Liptov jest także ulubionym miejscem na przejażdżki
rowerowe w regionie Liptów.

CHOPOK

ZĽAVY NA LANOVKY NA
ZNIŻKI NA
22
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www.gopass.sk
www.jasna.sk
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RAFTING ADVENTURE

SURF WAVES TATRALANDIA

Surfovanie na Liptove / Surfowanie na Liptowie
Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
+421 915 834 644, info@tatralandia.sk, www.surftatralandia.sk
10.00 – 21.00 • denne alebo podľa otváracej doby strediska / codziennie lub podczas godzin
otwarcia ośrodka

10 %
20 %

ZĽAVA na 20 min. surfovanie, XS Surfing
ZNIŻKA na 20 min. surfowanie, XS Surfing

Zľavy nie je možné kumulovať. Zľava platí pre zákazníkov bez vstupu do Aquaparku.
Rabatów nie wolno sumować. Rabat obowiązuje dla klientów bez wstępu do Aquaparku..

Vďaka jedinečnému surfovaciemu komplexu nemusíte cestovať až k oceánu. Surf Waves
Tatralandia ponúka skvelý zážitok surfovania na indoorovej surfovacej vlne v ľahu, na kolenách alebo v stoji. Indoorové surfovanie nenájdete nikde inde na Slovensku. Je to adrenalín určený pre profesionálov, úplných začiatočníkov i tých najmenších. Surfovanie prebieha
v bezpečnom prostredí, pod dohľadom skúseného inštruktora.
Dzięki wyjątkowemu kompleksowi, gdzie można uprawiać surfowanie, nie musisz podróżować aż nad ocean. Surf Waves Tatralandia oferuje wspaniałe przeżycia z surfowania na fali
do surfowania pod dachem w pozycji na leżąco, na kolanach lub na stojąco. Surfowanie pod
dachem nie jest dostępne nigdzie indziej na Słowacji. Jest to adrenalina przeznaczona dla
profesjonalistów, początkujących oraz tych najmniejszych. Surfowanie odbywa się w bezpiecznym otoczeniu, pod nadzorem doświadczonego instruktora.
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LOĎ MARA – KATAMARÁNY PLNÉ ZÁŽITKOV

Łódź Mara – katamarany pełne przeżyć
Liptovská Mara – plážové kúpalisko Liptovský Trnovec
+421 917 261274, info@lodmara.sk, www.lodmara.sk

ZĽAVA na jednotlivé vstupné
ZNIŻKA na poszczególne bilety

20 %

ZĽAVA na produkt MARA milionár
ZNIŻKA obejmuje produkt - Mara
milioner

Zľava platí pre deti aj dospelých. Deti do 3 rokov zdarma. / Rabat obowiązuje dla dzieci i dorosłych. Dzieci do lat 3 gratis.
Spoznajte krásy Liptovského kraja z hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara. Plavby sú vhodné
pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, uzavreté skupiny. Prečo práve naše katamarány: luxusné prevedenie interiéru lode, skúsení kapitáni čo vám radi porozprávajú o krásach Liptova a Liptovskej Mare, pravidelné plavby už od 4 osôb (do 24 osôb), možnosť objednania celého katamaránu za
super ceny, široká ponuka výletov (plavba s obedom na Dechtároch, romantická plavba).
Podziwiajcie piękno Liptowa płynąc po Liptowskiej Marze. Rejsy dla wszystkich kategorii wiekowych, rodzin z dziećmi, grup. Dlaczego właśnie nasze katamarany: Luksusowe wnętrza / Doświadczeni kapitanowie, chętnie opowiadający o urokach Liptowa i Liptowskiej Mary / Regularne rejsy już
od 4 osób (do 24 osób) / Możliwość zamówienia całego katamaranu w super cenie / Bogata oferta
wycieczek (rejs z obiadem w Dechtarach, romantyczny rejs).
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máj – október, víkendy, sviatky / maj – październik, weekendy, święta • 11.00 – 18.00 • júl –
august / lipiec – sierpień • denne / codziennie • 10.00 – 19.00 • ostatné dni na objednávku
/ pozostałe dni na zamówienie
ZĽAVA sa vzťahuje na rafting, splavy riek, hydrospeed, adventure golf,
paintball, lukostreľbu, vzduchovky a vstup na detské atrakcie.
ZNIŻKA obejmuje rafting, spływy rzekami, hydrospeed, adventure golf,
paintball, strzelanie z łuku, wiatrówki oraz wstęp na atrakcje dla dzieci.

Agentúra RAFTING ADVENTURE poskytuje vo svojom ADRENALÍN CENTRE skvelé možnosti pre
zábavu, odreagovanie, športové a adrenalínové využitie. V areáli nájdete množstvo aktivít na jednom
mieste – rafting, splavy riek, hydrospeed, adventure golf, lukostrelba, paintball, streľba zo vzduchoviek ,ale aj množstvo detských atrakcií ako nafukovací hrad, trampolína, fun-atrakcie a iné. V našej
ponuke sa nájde pre každého niečo – či už ste adrenalínový nadšenec alebo rodina s deťmi. Sme
ideálny partner pre malé či veľké firemné akcie, teambuildingové aktivity ,či rôzne eventy s kapacitou
až niekoľko 100 účastníkov.
Biuro RAFTING ADVENTURE oferuje w swoim ADRENALINA CENTRUM wspaniałe możliwości
zabawy, odprężenia, sportowe oraz adrenaliny. W kompleksie znajduje się mnóstwo aktywności w
jednym miejscu – rafting, spławy rzek, hydrospeed, adventure golf, strzelanie z łuku, paintball, strzelanie z wiatrówek, ale także mnóstwo atrakcji dla dzieci, jak zamek dmuchany, trampolina, fun-atrakcje i inne. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie – samotnicy lub rodzina z dziećmi.
Jesteśmy idealnym partnerem dla małych lub dużych spotkań firmowych, aktywności teambuildingowych lub różnych eventów z pomieszczeniami na ponad 100 uczestników.

RODINNÉ DOBRODRUŽSTVO NA VÁHU
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Rodzinna przygoda na Wagu
Ružomberok – Čutkovská dolina,
+421 911 294 734, info@liptovactive.sk, www.liptovactive.sk

Plavby sú možné od mája do septembra. Pravidelné odchody v mesiaci JÚN (cez víkendy) a v mesiacoch JÚL a AUGUST (denne). Ostatné dni na objednávku. / Łodzie kursują od maja do września. Regularne rejsy w miesiącu CZERWIEC (w weekendy), a w miesiącach LIPIEC i SIERPIEŃ
– codziennie. Pozostałe dni na zamówienie.

10 %

Adrenalín Centrum – rafting, splavy riek, paintball, adventure golf, detské
atrakcie
Areál vodného slalomu Liptovský Mikuláš
+421 948 906506, office@raftingadventure.sk, www.raftingadventure.sk

20 %

ZĽAVA na 60 min. surfovanie, XL Surfing
ZNIŻKA na 60 min. surfowanie, XL Surfing
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20 %

ZĽAVA z pultovej ceny 89 €
ZNIŻKA od ceny sprzedaży 89 €

Cena zahŕňa 120 min. splav Váhu v úseku Ružomberok-Ľubochňa pre max. 6 osôb, služby inštruktora, kompletnú
výbavu a odvoz posádky po skončení splavu., Štart: GPS:49.086272, 19.303069
Cena obejmuje ok. 120 min. spływ rzeką Wag na odcinku Ružomberok-Ľubochňa dla maks. 6 osób, usługi instruktora, kompletny sprzęt i przewóz załogi po zakończeniu spływu. W ofercie również inne rodzaje spływów.
Start / GPS:49.086272, 19.303069.

Potrebná rezervácia min. 24 hodín vopred na +421 911 294 734. Viac info na www.liptovactive.sk / Wymagana rezerwacja z min. 24-godzinowym wyprzedzeniem pod numerem:
+421 911 294 734. Więcej informacji na www.liptovactive.sk
Vezmite svoju rodinu a vychutnajte si pokojné vlny a čarovné zákutia rieky Váh. Zažite neobyčajný
pohľad na okolitý svet z bezpečného raftového člna v sprievode skúseného inštruktora. Možno vo vašich deťoch objavíte budúcich vodákov...
Zabierz rodzinę na spływ, cieszcie się spokojnymi falami i urokami rzeki Wag. Spójrz na świat z
innej perspektywy - z bezpiecznego pontonu podczas spływu z doświadczonym instruktorem. Być
może odkryjesz u swoich dzieci wodniacką pasję...
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LOĎ MÁRIA - VYHLIADKOVÁ PLAVBA

Statek Maria - Rejs widokowy
Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec***
+ 421 44 559 84 58, + 421 915 855 444
lod@maracamping.sk, www.lodmaria.sk

Wypożyczalnia sprzętu do uprawiania sportów
wodnych i adrenalinowych LIPTOVSKÝ TRNOVEC
Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec***
+421 918 391 444
info@marafun.sk, www.marafun.sk

10.00 – 17.00
plavby každú hodinu pri 10-tich platiacich zákazníkoch, platný cestovný poriadok na webe
rejsy w każdą godzinę przy 10 płacących klientach, obowiązujący rozkład jazdy na stronie www

9.00 - 18.00

10 %

ZĽAVA platí na plavbu loďou Mária
ZNIŻKA obowiązuje na rejs statkiem Maria

Výletná loď Mária ponúka plavby na ktorých sa určite nebudete nudiť. Mária je jediný
55-miestny katamarán na priehrade Liptovská Mara. Skúsená posádka sa postará o vaše
pohodlie počas hodinovej plavby ku artikulárnemu kostolíku Havránok, priehradnému múru
a späť. Vychutnajte si chvíľku relaxu a božského okolia s výhľadom na Tatry a Chočské vrchy.
V prípade záujmu pre vás zorganizujeme tématické plavby, narodeninové oslavy, firemené
plavby. V sezóne 2017 sa na vás teší naša profesionálna posádka v prístavisku Autocampingu Liptovský Trnovec! Plavbe Zdar!

Chcesz delektować się widokami na Liptow i koegzystować z przyrodą? Rejs statkiem
widkowym Maria spełni Twoje życzenie. Maria przypłynęła do nas aż z dalekiej Rosji. Do
dyspozycji jest 55 miejsc do siedzenia. Serdecznie zapraszamy na nasz statek i zostań jego
częścią, który przygotowaliśmy z miłością dla Twojej przyjemności. Delektuj się chwilami
spokoju pięknego otoczenia z widokiem na Tatry, Góry Choczskie i obserwuj zachód słońca.
W razie zainteresowania zorganizujemy rejs tematyczny, obchody urodzin, rejsy firmowe.
W sezonie letnim 2017 cieszy się na Państwa nasza ekipa profesjonalna w porcie Autocampingu Liptovský Trnovec! Szczęśliwej podróży!
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MARA FUN - POŽIČOVŇA POTRIEB
PRE VODNÉ A ADRENALÍNOVÉ ŠPORTY

visitliptov.sk

10 %
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ZĽAVA platí na vypožičanie potrieb pre vodné športy a doplnkové športy
ZNIŻKA obowiązuje na wypożyczenie sprzętu do uprawiania

S nudou je koniec! V jedinom kempe na pláži Liptovskej Mary to odteraz bude žiť! Každý
si tu nájde zážitok presne šitý na mieru. S 500 koňmi pod kapotou vám kapitán motorového
člna pripraví nezabudnuteľný zážitok. Jazdiť môžete aj na skútroch, alebo rovno vyskúšajte
wakeboarding, či vodné lyže. Úžasným adrenalínovým zážitkom je flyboarding, kde Vás
prúd vody nadnáša nad hladinou, môžete si vyskúšať lietanie alebo skákanie ako delfín. Za
surfovaním už nemusíte cestovať k moru – wakesurfing je našou poslednou a veľmi obľúbenou novinkou. Potom zaslúžený oddych na komfortných vodných bicykloch, kajakoch
alebo stand-up paddle. Kamaráti si môžu pomerať sily na aquazorbingu alebo bumper futbale. Najmenší sa vybláznia na lodičkách v bezpečí našich bazénov.
Z nudą już koniec! W jedynym kempie na plaży Liptowskiej Mary to odtąd będzie żyć!
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. 500 koni pod maską zapewni kapitanowi łodzi motorowej
przygotować niezapomniane przeżycie. Pojeździć można także na skuterach wodnych , lub
warto wypróbować wakeboardingu, lub narty wodne. Wspaniałym przeżyciem adrenalinowym jest flyboard, gdzie potężna siła strumienia wody umożliwia wznoszenie się nad powierzchnią wody. Można wypróbować latanie lub skakanie jak delfin. Za surfowaniem już nie
musi się podróżować nad morze – wakesurfing jest naszą ostatnią oraz bardzo ulubioną
nowością.Następnie zasłużony wypoczynek na wygodnych rowerach wodnych, kajakach lub
stand-up paddle. Przyjaciele mogą mierzyć siły na aquazorbingu lub w bumper piłce nożnej.
Ci najmniejsi mogą się bawić na łódkach w schronieniu naszych basenów.
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AQUAZORBING
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E - BIKE POŽIČOVŇA
Wypożyczalnia Ebike
Okoličianska 61, 031 01 Liptovský Mikuláš - Okoličné
+421 918 383 204, www.ebike.house
pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
sobota / sobota • 9:00 – 12:00

10 %
AQUAZORBING - Adrenalínová zábava na vode
Adrenalinowa rozrywka na wodzie, Ružomberok - Hrabovo
Vodná nádrž Hrabovská dolina, Hrabovská dolina
03401 Ružomberok, + 421 908 861 317
stefan.cerven@gmail.com, www.aquazorbing.sk

ZĽAVA na vypožičanie bicykla (cena od 26 EUR na deň)
ZNIŻKA na wypożyczenie roweru (cena od 26 EUR na dzień)

Pri objednávke minimálne 4 ks bicyklov doprava na miesto prevzatia kdekoľvek na Liptove zadarmo.
Przy zamówieniu minimalnie 4 szt. rowerów dostawa na miejsce odbioru gdziekolwiek na Liptowie za darmo..

Júl – august • denne / Lipiec – sierpień • codziennie • 10.00 – 19.00

50 %

ZĽAVA kúp 1 lístok a 2 lístok zľava 50 %
ZNIŻKA kup 1 bilet a 2 z rabatem 50 %

Nová výstredná adrenalínová zábava AQUAZORBING. Už ste niekedy kráčali po vodnej hladine? My vám to umožníme! A nemusíte si ani vyzliecť šaty. Príďte si vyskúšať, ako sa chodí po
vodnej hladine – vyskúšajte si bezpečnú a jedinečnú zábavu na vode...
Zapraszamy na adrenalinową jazdę w największej na Liptowie hali gokartowej. Na 400-metrowej
pętli o asfaltowej nawierzchni można urządzić
własne zawody z pomiarem czasu po każdym
okrążeniu. Ponadto do dyspozycji gości bilard, piłkarzyki, strzałki.

NOVINKA / NOWOŚĆ
POISTENIE ZÁCHRANY V HORÁCH SR

UBEZPIECZENIA RATOWNICTWA W GÓRACH RS

GENERALI Poistenie záchrany v horách
0850 111 117 • generali.sk@generali.com
Od 15. 6. 2017 LIPTOV Region Card s nabitým pobytovým balíkom zahŕňa Poistenie záchrany v horách SR (variant poistného krytia Základ):
• pešia turistika - vychádzková a horská na vyznačených tratiach, jazda na boboch.
Ak sa poistený ocitne v tiesňovej situácii, ktorá ohrozuje jeho život alebo zdravie, je
potrebné urýchlene kontaktovať nonstop tiesňovú linku Horskej záchrannej služby
18 300. Horská záchranná služba zorganizuje a vykoná záchrannú činnosť a skontaktuje sa s poisťovňou Generali Poisťovňa, a. s.
Od 15. 6. 2017 LIPTOV Region Card z doładowanym pakietem pobytowym zawiera Ubezpieczenie ratunku w górach RS (wariant ubezpieczenia Základ):
• turystyka piesza – spacerowa i górska na wyznaczonych trasach, jazda bobslejem.
Jeżeli Ubezpieczony znajdzie się w niebezpieczeństwie, które zagraża jego życiu lub zdrowiu, należy niezwłocznie skontaktować się z działającym całodobowo telefonem alarmowym Górskiego Pogotowia Ratunkowego 18 300. Górskie Pogotowie Ratunkowe zorganizuje
i wykona czynności ratunkowe oraz skontaktuje się z firmą ubezpieczeniową Generali Poisťovňa, a. s.
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CYKLOVÝLETY
GUIDED CYCLING TOURS

Júl – August 2017
July – August 2017
Každú NEDEĽU
Every Sunday

NEW

Organizované cyklovýlety po najkrajších trasách Liptova
so sprievodcom, občerstvením, cyklobusom aj prekvapením
Guided cycling trips around Liptov including snack,
shuttle bus and a little surprise
Vhodné pre každého (rôzne skupiny podľa veku a kondície)
Suitable for all levels (different groups based
on skills and physical condition)
Viac info a registrácia visitliptov.sk
slovakia.visitliptov
Pre držiteľov Liptov Region Card zdarma

Card
Region
e zľavy
Využívajt

a zbierajte

body

/ Free for LRC holders
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LASER GAMES

ÚNIKOVÁ MIESTNOSŤ REBUS ROOM
Pomieszczenie ucieczki Rebus Room
Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 903 996 776, info@rebusroom.sk, www.rebusroom.sk
Na objednávku • každý deň v poobedných a večerných hodinách / Na
zamówienie • codziennie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych

10 %

ZĽAVA na vstup
ZNIŻKA na bilet wstępu

Pozývame Vás, užiť si netradičnú hru v našej únikovej miestnosti plnej napätia, zábavy
a tímovej spolupráce. Vašou úlohou je rozlúštiť jednotlivé šifry a vyriešiť záhadu pričom
cieľom hry je uniknúť z miestnosti v časovom limite. Postupujte krok po kroku, zapojte všetky zmysly a časti skladačky do seba postupne začnú zapadať.
Zapraszamy Państwa na nietradycyjną grę w naszym pomieszczeniu ucieczki pełnym
napięcia, zabawy oraz współpracy zespołowej. Naszym zadaniem jest rozwiązać poszczególne szyfry i zagadkę przy czym celem gry jest wydostać się z pomieszczenia w określonym czasie. Należy postępować krok po kroku, ponadto włączyć wszystkie zmysły a części
układanki zaczną do siebie pasować.
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SQUASH LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Penzión Squash
Pensjonat Squash
J.V. Starohorského 1, 031 01, Liptovský Mikuláš
+421 44 56 200 53, info@squash-liptov.sk, www. squash-liptov.sk
09:00 – 21:00 denne / codziennie

20 %
30

ZĽAVA na prenájom squashového kurtu v časovom pásme „B“
ZNIŻKA na wynajem kortu do gry w squash w strefie czasu „B“

BOWLING A SQUASH MOTEL RANČ

LASER ARÉNA – Liptov lasers
+421 948 108 755
info@liptovlasers.com, www.liptovlasers.sk
14:00 – 22:00

33 %

ZĽAVA pri zakúpení 2 hier laser tag získava zákazník 3. hru navyše úplne
zadarmo
ZNIŻKA przy zakupie 2 gier laser tag klient otrzymuje trzecią grę gratis

Príďte si vyskúšať laserove hry, zabaviť sa s priateľmi alebo
rodinou a posedieť si v príjemnom prostredí. Zahrať si môžete
laser tag, laser maze, play dance, stolný futbal a pre najmenších tu nájdete aj pekne zariadení detský kútik. Novinkou v našej laser aréne je aj ESCAPE room, v ktorej si preveríte logické
myslenie, rýchle rozhodovanie a prídete na mnohé záhadné
úlohy, ktoré táto miestnosť ponúka. Už teraz sa na Vás teší kolektív Liptov lasers.
Przyjedź zagrać w laserowe gry, baw się z przyjaciółmi lub
rodziną i posiedź sobie w przyjemnym otoczeniu. Zagrać można sobie w laser tag, laser maze, play dance, futbol stołowy
a dla najmłodszych znajduje się tutaj także pięknie urządzony
kącik dla dzieci. Nowością w naszej laser strefie jest też ESCAPE room, w której można sprawdzić swoje logiczne myślenie,
szybkie decyzje i poznać liczne zagadkowe zadania, które niniejsze pomieszczenie oferuje. Już teraz czeka na Państwa
zespół Liptov lasers.

FUN ARÉNA LIPTOV - ŠPORTOVÉ, ZÁBAVNÉ
A ADRENALÍNOVÉ AKTIVITY
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Bowling a Squash Motel Ranč Ružomberok
Motel Ranč, Pri Váhu 540/71, Ružomberok-Černová, +421 905 864 285
recepcia@motelranc.sk, www.motelranc.sk
denne / codziennie • 9.00 – 22.00

20 %

ZĽAVA zo vstupenky na bowling alebo squash na 1 hodinu neobmedzene
ZNIŻKA na wejściówki na 1 godz. na bowling lub squash – bez ograniczeń

Ponúkame vám možnosť skvelej zábavy v každom počasí, s bowlingom a squashom
v Moteli Ranč v Ružomberku.
Bowling i squash- znakomita rozrywka w motelu „Ranč” w Rużomberku.

FUN aréna Liptov, areál Heliportu pri Tatralandii / Fun strefa Liptov
+421 903 852 215, info@xsport.sk, www.funarenaliptov.sk
10:00 – 20:00 • JÚL, AUGUST / LIPIEC, SIERPIEŃ
10:00 – 18:00 • cez víkendy a na objednávku počas týždňa v mesiacoch MÁJ, JÚN /
podczas weekendów a na zamówienie w tygodniu w miesiącach MAJ, LIPIEC

20 %

ZĽAVA na jazdu na štvorkolke
ZNIŻKA na przejażdżkę na
quadach

20 %

ZĽAVA na futball zorbing
ZNIŻKA na futball zorbing

Pri zakúpení jazdy na veľkej terénnej štvorkolke na 30 min. získavate zľavu 20% z ceny, zľava 20% na atrakciu
futball zorbing. Uvedené atrakcie je možné využiť jednorazovo a len pre drziteľa LRC.
Wykupując jazdę na dużym quadzie terenowym na 30 min. otrzymują Państwo rabat 20% od ceny wyjściowej,
rabat 20% na atrakcję futball zorbing. Podane atrakcje można wykorzystać jednorazowo i tylko dla posiadacza LRC.
Novootvorená FUN aréna Liptov Vám ponúka širokú škálu športových, zábavných a adrenalínových aktivít ako sú jazda na štvorkolkách, futball zorbing, jazda na DTV Shreddri, aquazorbing, detská
zóna, buginy, lezecká stena a animácie. Najmenší návštevníci si môžu vyskúšať jazdu na el. autíčkach,
či zahrať sa na kormidelníkov na detských člnkoch. Pre adrenalínových nadšencov je tu hra paintball.
Spoznajte Liptov pri off road jazde na Hummer H2.
Nowo otwarta FUN strefa Liptov oferuje bogatą ofertę możliwości sportowych, rozrywkowych
oraz pełnych adrenaliny jak jazda na quadach, futball zorbing, jazda na DTV Shreddri, aquazorbing,
strefa dla dzieci, gokarty, ściana do wspinaczki oraz animacje. Najmłodsi goście mogą pojeździć na
samochodzikach elektrycznych lub pobawić się w sterników na łódkach przeznaczonych dla dzieci.
Dla zwolenników adrenaliny do dyspozycji pozostaje paintball. Poznaj Liptov przy przejażdżce off
road Hummerem H2.
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Poklady
na LiptOVE
Skarby na Liptowie

Hory a turistika
Termálne pramene
Salaše a tradičná kuchyňa
Góry i turystyka
Źródła termalne
Salasze i kuchnia tradycyjna

História a tradície
Poklady miest
Historia i tradycje
Skarby miasta

Dobrodružstvo
Zvieratkovo
Przygody
Zwierzątkowo
Nájdi 5 pokladov Liptova,
získaj nálepky do Knihy
pokladov a môžeš vyhrať
zaujímavé ceny!
Hráš o lietanie vo veternom tuneli,
kúpanie v aquaparkoch, víkendové
pobyty, lety ponad Liptov a omnoho viac.
Začíname už 06/2017.
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Znajdź 5 skarbów Liptowa,
uzyskaj naklejki do Księgi
skarbów a możesz wygrać
ciekawe nagrody!
Grasz o latanie w tunelu aerodynamicznym, kąpanie w aquaparkach, pobyty
weekendowe, loty ponad Liptow oraz
inne. Startujemy już 06/2017.

visitliptov.sk
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TATRY MOTION

JAZDA NA MOTOKÁRACH

Kart centrum - Jazda na motokárach / Jazda na gokartach Liptovský Mikuláš
Palugyayho 1, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka
+421 903 999 222
info@kartcentrum.sk, www.kartcentrum.sk
denne / codziennie • 12.00 – 24.00 • rezervácie mimo otváracích hodín / rezerwacje
mimo godzin otwarcja • +421 903 999 222 • info@kartcentrum.sk

TATRY MOTION - Obchody, požičovne Mountain Carts
Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš
+421 907 886 644, info@jasna.sk, www.jasna.sk
Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
+421 915 834 644; info@tatralandia.sk; www.tatralandia.sk
Vodný park Bešeňová, Bešeňová 136
+421 44 4307 708, info@besenova.com, www.besenova.com
18. 6. – 31. 8. 2017 • denne 8.00 – 18.00 alebo podľa otváracej doby strediska / lub podczas
godzin otwarcia ośrodka
ZĽAVA na oblečenie a doplnky vo všetkých obchodoch Tatry Motion v Jasnej,
v Tatralandii a vo vodnom parku Bešeňová
ZNIŻKA na odzież i dodatki we wszystkich sklepach Tatry Motion w Jasnej,
w Tatralandii oraz w Park wodny Bešeňová
ZĽAVA na požičovne – mountain káry (neplatí pre kombinované lístky s lanovkou) v stredisku Jasná • na požičanie cestných bicyklov a kolobežiek
v Holiday Village Tatralandia
ZNIŻKA na wypożyczalnie – gokarty górskie (nie obowiązuje dla biletów
kombinowanych z kolejką) w ośrodku Jasna • na wypożyczenie rowerów
szsowych oraz hulajnóg w Holiday Village Tatralandia

5%

10 %

Zľava platí na požičovne a nezľavnený obchodný tovar v horských strediskách Jasná, Tatralandia a Vodný park Bešeňová. / Rabat obejmuje wypożyczalnie i nieprzeceniony towar w ośrodkach górskich Jasná, Tatralandia i Park
wodny Bešeňová.
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za jazdu na motokáre v trvaní 6 minút
za 6 min. jazdy na gokarcie
ZĽAVA z ceny hygienickej kukly
ZNIŻKA niżki na bawełnianą kominiarkę

Jazdite už od 5 € za jazdu na motokáre v trvaní 6 minút. Zabavte sa pri adrenalínovej
jazde na motokárach v najväčšej motokárovej hale na Liptove. Na 450 metrov dlhom okruhu s asfaltovým povrchom môžete zažiť vlastné preteky s meraním času v každom kole.
K dispozícii biliard, stolný futbal, šípky.
Zapraszamy na adrenalinową jazdę
w największej na Liptowie hali gokartowej. Na 450-metrowej pętli o asfaltowej nawierzchni można urządzić
własne zawody z pomiarem czasu po
każdym okrążeniu.Ponadto do dyspozycji gości bilard, piłkarzyki, strzałki.

LETNÁ BOBOVÁ DRÁHA
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Letni tor bobslejowy Žiarce Pavčina Lehota
FUN PARK Žiarce, Pavčina Lehota
+421 903 567 680
info@ziarce.sk, www.ziarce.sk

Park rozrywkowy Liptov
+421 918 636 311, info@rpegas.sk, www.rpegas.sk
Júl – august • denne / Lipiec – sierpień • codziennie • 10.00 – 19.00
ZĽAVA na vybrané športové aktivity
ZNIŻKA na wybrane aktywności sportowe

V zábavnom parku Liptov ponúkame držiteľom platnej LIPTOV Card najatraktívnejšie aktivity so zľavami až do 50 %! / W parku Liptov oferujemy posiadaczom ważnej LIPTOV Card
najbardziej atrakcyjne aktywności z rabatami aż do 50%!
Detská lanová dráha (NOVINKA) – (cena s LRC)* / Tor linowy dla dzieci (NOWOŚĆ)
– (cena s LRC)* 4 €
Aqua zorbing – (cena s LRC)* / Aqua zorbing – (cena s LRC)* 3 €
Fishing – (cena s LRC)* / Fishing – (cena s LRC)* 3 €
Terénna štvorkolka – (cena s LRC)* / Quad terenowy – (cena s LRC)* 15 € / 30 min.
AEROTRIM – (cena s LRC)* / AEROTRIM – (cena s LRC)* 5 €
Lukostreľba – (cena s LRC). / Łucznictwo – 10 € / (cena s LRC)* 10 € / 60 min.
Ak máte radi aktívnu dovolenku s rodinou a deťmi, u nás nájdete presne to, čo hľadáte.
V zábavnom parku Liptov na Vás čaká množstvo zábavných ale aj adrenalínových atrakcií.
V zábavnom parku Liptov žije aj mnoho zvieratiek, s ktorými sa deti môžu hrať alebo ich
pohladiť, či pozerať sa na ne.
Jeżeli lubisz aktyny wypoczynek z rodziną i dziećmi, u nas znajdziesz dokładnie to, czego
szukasz. W parku rozrywkowym Liptov czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji rozrywkowych, ale
także podnoszących poziom adrenalny. W parku rozrywkowym Liptov żyje także mnóstwo
zwierzątek, z którymi dzieci mogą się bawić lub je pogłaskać lub oglądać.
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5€
15 %

ZÁBAVNÝ PARK LIPTOV

33 % - 50 %
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máj - jún, september – október / maj – czerwiec, wrzesień – październik • 9:30 – 17:00
júl - august / lipiec – sierpień • 9:00 – 19:00
ZĽAVA na druhý zakúpený 5 jazdový lístok na bobovú dráhu (nutnosť zakúpiť oba lístky naraz).
ZNIŻKA do drugiego kupionego biletu na 5 jazd na tor bobslejowy (należy
oba bilety kupić jednocześnie).

20 %

Zaži adrenalín na najstrmšej letnej bobovej
dráhe na Slovensku. Na kilometer dlhej trati prekonáš 16 zákrut, 6 terénnych nerovností a 2 drevené rampy. Ak sa ti to zdá málo, skús dosiahnuť
maximálnu rýchlosť 40km/h na dlhých rovinách
alebo aj v najprudších zákrutách. Aj keď sa celá
jazda odohráva 1m nad zemou, ide o bezpečnú
atrakciu, na ktorej ste pripútaný bezpečnostným
pásom. Táto atrakcia je vhodná aj pre deti od výšky 120cm (min. 7 rokov).
Zaznaj adrenaliny na najbardziej stromym letnim torze bobslejowym na Słowacji. Na
torze o długości jednego kilometra pokonuje się 16 zakrętów, 6 nierówności terenowych i 2
drewniane rampy. Jeżeli wydaje się komuś, że to za mało, można spróbować osiągnąć maksymalną prędkość 40 km/h na długich płaszczyznach lub w najbardziej ostrych zakrętach.
Chociaż cała jazda odbywa się 1 m nad ziemią, to o bezpieczna atrakcja, na której każdy jest
przypięty pasem bezpieczeństwa. Niniejsza atrakcja jest idealna także dla dzieci od 120 cm
wzrostu (min. 7 lat).
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ZIPLINE

TARZANIA - LANOVÝ PARK
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ZIPLINE - Ružomberok - Hrabovo
zjazd na lane / zjazd na linii
Hrabovská cesta
034 01 Ružomberok
+421 908 861 317, tarzania@m-fly.sk
www.tarzania.sk
www.facebook.com/tarzaniahrabovo
máj / maj
jún / czerwiec
júl / lipiec
august / sierpień
september / wrzesień
október / październik

Park linowy
Jasná & Hrabovo
TARZANIA JASNA - Demänovská dolina
TARZANIA Hrabovo - Ružomberok
Infolinka:+421 907 585 007, info@m-fly.sk
www.tarzania.sk
máj
maj
jún
czerwiec
júl
lipiec
august
sierpień
september
wrzesień
október
październik

10 %

TARZANIA JASNÁ
víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 10.00 – 15.00
víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 10.00 – 16.00 • od 16. 6.
denne / codziennie • 10.00 – 17.00

TARZANIA HRABOVO
víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 10.00 – 18.00

denne / codziennie • 9.00 – 18.00

denne / codziennie • 9.00 – 19.00

denne / codziennie • 9.00 – 18.00

denne / codziennie • 9.00 – 19.00

denne / codziennie • 10.00 – 15.00
víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 10.00 – 15.00

víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 10.00 – 19.00

ZĽAVA platí pre každého držiteľa karty neobmedzene
ZNIŻKA dla każdego posiadacza karty bez ograniczenia

Prevádzka atrakcie je obmedzená poveternostnými podmienkami. Aktuálne informácie na našej webovej alebo FB
stránke / Eksploatacja atrakcji jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Aktualne informacje znajdują się na
naszej stronie internetowej lub stronie FCB.

víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 9.00 – 18.00
víkendy a sviatky / weekendy
i święta • 10.00 – 16.00

ZĽAVA platí pre každého držiteľa karty neobmedzene
ZNIŻKA dla każdego posiadacza karty bez ograniczenia.

TARZANIA je lanový park postavený z rôznych lanových prekážok, ktoré sú zavesené vo
výške na stromoch. TARZANIA je určená všetkým tým, ktorí si chcú užiť patričnú dávku
adrenalínu, miernu dávku fyzickej námahy a hlavne perfektný zážitok.V oboch našich parkoch na Liptove, ponúkame dve trasy roznej obtiažnosti pre dospelých (výška nad 150 cm)
a samozrejme aj trasu pre malé deti. Priemerný čas na absolvovanie najťažšej trasy je
1,5 hod.
TARZANIA jest parkiem linowym, w którym znajdują się zawieszone na drzewach różnego rodzaju przeszkody linowe. Jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy przy
niewielkim wysiłku chcą zażyć dawkę adrenaliny w miejscu, które pozostawi niezapomniane wrażenia.W obydwu naszych parkach na Liptowie oferujemy dwie trasy o różnym stopniu trudności dla dorosłych (wyso-kość ponad 150 cm) oraz trasę dla małych dzieci. Średni
czas potrzebny na pokonanie trasy wynosi 1,5 godz.
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10 %

víkendy a sviatky / weekendy i święta • 10.00 – 18.00
víkendy a sviatky / weekendy i święta • 10.00 – 18.00
denne / codziennie • 9.00 – 19.00
denne / codziennie • 9.00 – 19.00
víkendy a sviatky / weekendy i święta • 9.00 – 18.00
víkendy a sviatky / weekendy i święta • 10.00 – 16.00

visitliptov.sk

ZipLine Hrabovo je nová adrenalínová atrakcia v Hrabovskej doline pri Ružomberku,
ktorá spája dva lanové parky do jedného najväčšieho lanového parku na Slovensku s dĺžkou
1 110 m. Dráha má 300 metrov a ponúka unikátny výhľad nad vodnou hladinou Hrabovskej
priehrady. Pri jazde sa dosahuje rýchlosť od 40 – 60 km/h. Je to najdlhšia zipline lanovka na
Slovensku. Dráha je váhovo obmedzená pre osoby s váhou minimálne 40 kg a maximálne
120 kg.
ZipLine Hrabovo to nowa atrakcja pełna adrenaliny w Hrabovskiej dolinie przy Rużomberku, która łączy dwa parki linowe w jeden, największy park linowy na Słowacji o długości
1 110 m. Zjeżdżalnia ma 300 metrów i oferuje unikatowy widok na powierzchnię wodną
Zapory Hrabovskiej. Podczas zjazdu osiąga się prędkość od 40 – 60 km/h. Jest to najdłuższa
kolejka linowa na Słowacji. Jest ograniczona dla osób o wadze minimalnie 40 kg a maksymalnie 120 kg.
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HURRICANE FACTORY

RYBÁREŇ NA HÁKU

Hurricane factory – pocit lietania v aerodynamickom tuneli
Przeżycia z latania w tunelu aerodynamicznym
Brezovec 1090, 031 05 Liptovský Mikuláš 5
+421 903 544 331, rezervacie@hurricanefactory.com,
www.hurricanefactory.com
GPS: 49°6'20.40"N 19°34'24.51"E

Rybarnia na haku, Liptovská Sielnica
+421 905 796 642
info@rybaren.sk, www.Rybaren.sk
12.00 – 18.00 • máj, jún, september – soboty a nedele / maj, czerwiec, wrzesień - sobota,
niedziela, 10.00 – 20.00 • júl, august / lipiec, sierpień – denne / codziennie

10 %

denne / codziennie 9.00 – 22.00

20 %

ZĽAVA na produkt Hurricane (4 min.)
ZNIŻKA na produkt Hurricane (4 min.)

ZĽAVA je poskytnutá zo všetkých služieb, aktivít a reštauračných služieb,
ktoré poskytuje Rybáreň
ZNIŻKA świadczy wszystkie usługi, aktywności i usługi restauracyjne, które
oferuje miejsce do połowu i przygotowania ryb

Netradičná drevená stavba so súkromným rybníkom sa nachádza v obci Liptovská Sielnica, neďaleko Vodnej nádrže Liptovská Mara iba 5 min. autom od AquaparkuTatralandie,
10 min. autom do Vodného parku Bešeňová a minútku od agroturistickeho jazdeckého areálu. Rybáreň Vám ponúka aktívne využitie voľného času pre všetkých, ktorí milujú prírodu,
čerstvý vzduch a hlavne ryby. Je ideálne miesto pre rodiny s deťmi a pre všetkých, ktorí sa
chcú odpútať od starostí všedných dní. Každý návštevník má možnosť vlastnoručne uloviť
pstruha. Rybolov je možný počas otváracích hodín. Chytá sa pstruh dúhový a pstruh lososovitý. Uloveného pstruha si môžete nechať pripraviť priamo u nás, vziať domov alebo odovzdať obsluhe. Radi Vám vysvetlíme a pomôžeme ak neviete ako na to a určite sa vám podarí chytiť možno vaša prvá ryba v živote.

Zľavy nie je možné kumulovať. Zľavy je možné využiť v termíne 1. 5. - 31. 10. 2017.
Rabatu nie można sumować. Zniżki obowiązujące 1. 5. – 31. 10. 2017.

-
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jediný aerodynamický tunel na Slovensku
jedinečná adrenalínová a veľmi bezpečná atrakcia pre deti už od 5 rokov
rovnaké podmienky ako pri voľnom páde
školenie od profesionálneho inštruktora
zapožičanie kombinézy, prilby a okuliarov v cene
2 min. letu = 2 zoskokom z lietadla

- wyjątkowy aerodynamiczny tunel na Słowacji
- chodzi o wspaniałą adrenalinową i bardzo bezpieczną atrakcję dla dzieci już
		 od 5 roku życia
- symuluje takie same warunki jak podczas wolnego spadania
- szkolenie z profesjonalnym instruktorem
- wypożyczenie kombinezonu, kasku i gogli w cenie
- 2 minutowy lot = 2 skoki spadochronowe.

Nietradycyjny drewniany budynek z prywatnym stawem znajduje się w miejscowości
Liptowska Sielnica, niedaleko zapory wodnej Liptowska Mara, tylko 5 min. samochodem od
Aquaparku Tatralandia, 10 min. samochodem do Parku wodnego Bešeňová, a minutkę drogi
od agroturystycznego kompleksu jazdy konnej. Miejsce to umożliwia aktywne spędzanie
wolnego czasu wszystkim, którzy kochają przyrodę, świeże powietrze a przede wszystkim
ryby. Jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi i dla wszystkich, którzy się chcą pozbyć
zmartwień codziennego życia. Każdy ma możliwość własnoręcznie złowić pstrąga. Połów
ryb jest możliwy w godzinach otwarcia. Łowi się pstrągi tęczowe i pstrągi łososiowe. Złowionego pstrąga można przygotować sobie bezpośrednio u nas, zabrać do domu lub oddać obsłudze. Chętnie Państwu doradzimy i pomożemy, jak łowić i z pewnością uda się Państwu
złapać może pierwszą rybę w życiu.

PARK MINI SLOVENSKO

TOURIST GUIDE
LIPTOV
NA DLANI

YOUR HOLIDAY IN THE
PALMOF YOUR HAND
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Park MINI SLOVENSKO
023 03 Liptovský Ján – Jánska dolina,+421 945 452 481
baranik@minislovensko.sk, www.minislovensko.sk
GPS: 49°1´59.13“ N, 19°40´24.99“ E

VISITLIPTOV.SK

denne / codziennie 9.00 – 16.00 (zima / zima) • 09:00 – 17:00 (leto / lato)

10 %

ZĽAVA zo vstupného
ZNIŻKA na bilet wstępu

Neplatí pri rodinnom vstupnom a skupinovom vstupnom stanovenom dohodou.
Nie udziela się na bilet rodzinny oraz bilet grupowy.

Navštívte jedinečný park miniatúr vybraných slovenských kultúrnych pamiatok v mierke
1:25. Hrady, zámky, kostoly, zvonice, ale aj záhradná železnica v mierke G s tromi traťami a
viacerými vlakmi. To všetko pod holým nebom v príjemnom, upravenom lesoparku s lavičkami. Otvorené celoročne, 7 dní v týždni.
Odwiedźcie wyjątkowy park miniatur wybranych słowackich zabytków kultury w skali
1:25. Grody, zamki, kościoły, dzwonnice i grodowa stacja kolejowa w skali G z trzema torami
i licznymi pociągami. To wszystko pod gołym niebem w przyjemnym otoczeniu parku miejskiego z ławkami. Otwarte całorocznie, 7 dni w tygodniu.
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FARMA VÝCHODNÁ

Návšteva Farmy Východná
Zwiedzenie Farmy Vychodna
Východná 465, +421 949 860 944
info@farmavychodna.sk, www.farmavychodna.sk
GPS: 49.066591, 19.895143

TRICKLANDIA

10.00 – 16.00

20 %

ZĽAVA na detský vstup (5 € detský vstup, so zľavou cena 4€/osoba)
ZNIŻKA na bilet wstępu dla dzieci (5 € bilet dla dziecka, z rabatem cena
4 €/osoba)

30 %

ZĽAVA na dospelý vstup (pôvodná cena 6 € dospelý vstup)
ZNIŻKA na bilet wstępu dla osoby dorosłej (cena pierwotna 6 € bilet wstępu
dla osoby dorosłej)

deti do 3 rokov zadarmo / dzieci do 3 roku życia za darmo
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Tricklandia - galéria trick-artu a optických ilúzií
Galeria trick-artu oraz optycznych iluzjach
Cesta slobody 4 (nad autobusovou stanicou), Starý Smokovec 062 01
+421 911 733 840, info@tricklandia.sk, www.tricklandia.sk
GPS: 49.141289, 20.224440
09:00-18:00 • denne / codziennie

20 %

ZĽAVA z ceny vstupného
ZNIŻKA na bilet wstępu

Odporúčaná rezervácia na www.tricklandia.sk, deti do 4 rokov majú vstup zadarmo. / Dzieci poniżej 4 roku życia
mają wstęp wolny. Konieczne jest dokonanie rezerwacji na www.tricklandia.sk

Jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií.

Zažite ten pravý farmársky zážitok! Na našej bio-farme môžete nahliadnuť do prípravy
krmiva pre naše kravy a ovečky, pozorovať naživo ako sa dojí mlieko, stretnúť sa s našimi
kravami dospeláčkami, ako aj navštíviť škôlku teliat, kde si môžete pohladkať teliatka, ktoré
sa narodili práve dnes! Dozviete sa, koľko má krava žalúdkov, kto je na farme najsilnejším
človekom, ale aj to, prečo naše kravy majú na farme kaderníctvo a pedikúru, a prečo bývajú
v hoteli. Spoznajte zážitkovou formou proces chovu kráv a ovečiek na našej farme, naučte
sa viac o výrobe a spracovaní mlieka, ochutnajte tie najčerstvejšie syry ešte predtým, ako
poputujú do obchodov, stretnite sa s farmárskymi zvieratami naživo!

Wyjątkowe wędrówki po Słowacji w galerii trick-artu oraz optycznych iluzjach.

Zostać prawdziwym farmrem! Na naszej biofarmie możesz przyjrzeć się jak przygotowuje się karmę dla naszych krów i owiec, oglądać na żywo jak się doi mleko, możesz pogłaskać nasze krowy, możesz zwiedzić przedszkole cielątek, a tam pogłaskać cielątka, które
urodziły się właśnie dzisiaj! Dowiesz się, ile żołądków ma krowa, kto jest na farmie najsilniejszym człowiekiem, ale także to, dlaczego nasze krowy mają na farmie salon fryzjerski i pedicure, oraz dlaczego mieszkają w hotelu. Poznaj proces hodowania krów i owiec na naszej
farmie, naucz się więcej o sposobie produkcji i przetwarzania mleka, spróbuj najświeższych
serów zanim dostaną się do sklepów, spotkaj się ze zwierzątkami z farmy na żywo!
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ZOO KONTAKT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

OVEČKOLAND

Zoo Kontakt Liptovský Mikuláš
Ráztocká cesta, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 919 220 760 • info@zookontakt.sk
www.zookontakt.sk

46

Bačovanie v Ovečkolande
Pasterstwo w Owieczkolandzie
Pod bobovou dráhou, Pavčina Lehota
+421 949 224 753, oveckoland@gmail.com, www.oveckoland.sk
denne / codziennie • 9.00 – 19.00

denne / codziennie • 9.00 – 19.00
ZĽAVA bude poskytnutá formou bezplatnej jazdy na poníkovi alebo krmiva
pre zvieratá podľa výberu návštevníka
ZNIŻKA bezpłatna jazda na kucyku lub karma dla zwierząt (zgodnie z wyborem gościa)

20 %

ZĽAVA na hru bačovanie
ZNIŻKA na grę pasterstwo

ZOOKONTAKT Vás pozýva na stretnutie so svetom zvierat úplne zblízka, bez plotov
a mreží. V doprovode našich ošetrovateľov môžete niektoré zvieratká pohladkať, niektoré
nakŕmiť alebo sa s nimi odfotiť. Viac ako 400 zvierat – šelmy, papagáje, opice, klokany, veveričky, koníky...
ZOO KONTAKT zaprasza Państwa na spotkanie ze światem zwierząt zupełnie z bliska,
bez płotów i krat. W obecności naszych pielęgniarzy niektóre zwierzątka można głaskać,
inne karmić lub zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ponad 400 zwierząt – drapieżniki, papugi, małpy,
kangury, wiewiórki, koniki...
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Vitajte v Ovečkolande, jedinom zábavnom parku svojho druhu na Slovensku. Na konci dedinky
Pavčina Lehota priamo pod najstrmšou bobovou dráhou si môžete vyskúšať vaše zručnosti čoby praví
Liptovskí bačovia. V obklopení tatranských vrcholov, v prostredí, ku ktorému neodmysliteľne patria čriedy oviec pasúcich sa na horských lúkach. Ovčiarstvo a chov oviec valaským spôsobom je unikátom a
špecifikom tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Príďte navštíviť naše ovečky a skúste ich “prebačovať”
cez prekážkovú dráhu. Pohrajte sa s jahniatkami alebo ich nakŕmte priamo z ruky. Zábava pre malých
aj veľkých na vás čaká na lúke s dych berúcim výhľadom na Liptovskú kotlinu a okolité končiare Nízkych
a Západných Tatier. Pomôžte ovečkám ujsť pred vlkmi pomocou množstva mini-hier, ktoré na Váš čakajú, postavte vežu do neba, nájdite odpovede na všetky otázky bačovského kvízu a pokúste sa vyhrať Váš
vlastný Bačovský preukaz! Okrem atypických atrakcií sa môžete občerstviť v bufete alebo si spolu s
rodinou vychutnávať ničím nerušený pokoj, ktorý poznajú len starí bačovia a salašníci Liptova. Tešíme sa
na vašu návštevu!

ZÁBAVNÉ DETSKÉ IHRISKO
Zábavné detské ihrisko
Rozrywkowy plac zabaw dla dzieci – Horský hotel Mních***
+421 903 596 611
recepcia@hotelmnich.sk, www.hotelmnich.sk
denne / codziennie • 11.00 – 18.00

20 %

ZĽAVA na celodenný lístok – dieťa
ZNIŻKA na całodzienny bilet – dziecko

Drevené vonkajšie detské ihrisko je plné zaujímavých atrakcií ako hojdačky, trampolína, lanová dráha, lezecká veža a sieť, reťazový drevený most, rebríky, hrazdy, lezecké steny, kolotoč, pieskovisko, šmýkačka a rôzne iné doplnky. Nachádza sa v areáli Horského hotela Mních*** - Bobrovecká dolina a je určené pre každé dieťa, ktoré je milovníkom dobrodružstva a skvelej zábavy. V prípade priaznivého
počasia je prevádzkované každý deň.

Witamy w Owieczkolandzie, jedynym w swoim rodzaju rozrywkowym parku na Słowacji.
Na końcu wioski Pavčina Lehota (Pawczyna Lehota) tuż pod najbardziej stromym torem bobslejowym można sprawdzić swoje umiejętności jak prawdziwy liptowski pasterz. W otoczeniu tatrzańskich szczytów, czyli w miejscu, do którego nieodłącznie należą stada pasących
się owiec na górskich łąkach. Owczarstwo i hodowla owiec w sposób wałaski jest cechą
unikalna oraz specyficzną tradycyjnej kultury ludowej Słowacji. Przyjedź odwiedzić nasze
owieczki i spróbuj je przeprowadzić przez tor przeszkód. Pobaw się z jagniątkami lub nakarm je prosto z ręki. Zabawa dla małych i dużych czeka na łące z zapierającym dech widokiem na Kotlinę Liptowską oraz okoliczne szczyty Tatr Niskich i Zachodnich. Pomożesz
owieczkom uciec przed wilkami za pomocą licznych mini-gier, które na Ciebie czekają, zbudujesz wieżę do nieba, znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania pasterskiego quizu
i spróbujesz wygrać wasz własny dowód pasterski! Oprócz nietypowych atrakcji możesz
kupić przekąski w bufecie lub wraz z rodziną delektować się niczym nienaruszonym spokojem, który znają tylko starzy pasterze i bacowie Liptova. Czekamy tu na Ciebie!

Drewniany plac zabaw dla dzieci na dworze jest pełny ciekawych atrakcji jak huśtawki,
trampolina, tor linowy, wieża i sieć do wspinaczki, wiszący most drewniany, drabiny, drążki,
ściany do wspinaczki, karuzela, piaskownica, ślizgawka oraz inne różne dodatki. Znajduje się
w kompleksie Hotelu górskiego Mních*** - Dolina Bobrovecka i jest przeznaczony dla każdego dziecka, które jest miłośnikiem przygód i wspaniałej zabawy. W przypadku dobrej pogody
jest otwarty codziennie.
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OBROVO – ZÁBAVNÝ PARK PRE DETI

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY
A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

48

Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody i Jaskiniarstwa, Liptovský Mikuláš
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5477211
smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk

1. 4. – 15. 6.
pondelok, streda, štvrtok, piatok / poniedziałek, środa, czwartek, piątek • 09:00 – 17:00
sobota, nedeľa / sobota, niedziela • 09:00 – 11:00 (3 dni vopred na telefonickú
objednávku – min. 25 osôb) / (3 dni wcześniej na zamówienie telefoniczne – min. 25
osób)
16. 6. – 15. 9.
pondelok, streda, štvrtok, piatok / poniedziałek, środa, czwartek, piątek • 09.00 – 18.00
sobota, nedeľa / sobota, niedziela • 12.00 – 18.00
16. 9. – 31. 12.
pondelok, streda, štvrtok, piatok / poniedziałek, środa, czwartek, piątek • 09.00 – 17.00
sobota, nedeľa / sobota, niedziela • 09.00 – 11.00 (3 dni vopred na telefonickú
objednávku – min. 25 osôb) / (3 dni wcześniej na zamówienie telefoniczne – min. 25
osób) • Posledný vstup vždy hodinu pred zatvorením. / Ostatnie wejście zawsze na
godzinę przed zamknięciem.
UTOROK ZATVORENÉ! / wtorek zamknięte!
ZĽAVA z ceny lístka – dospelí
ZNIŻKA od ceny biletu – osoby dorosłe

17 %
17 %

ZĽAVA na pernamentku – dospelí (3 vstupy)
ZNIŻKA na karnet – dorośli (3 wstępy)

17 %

ZĽAVA na rodinnú vstupenku (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov)
ZNIŻKA na karnet rodzinny (2 osoby dorosłe + 3 dzieci do 15 roku życia)

20 %

ZĽAVA na rodinnú pernamentku (3 vstupy) (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov)
/ ZNIŻKA na karnet (3 vstupy) (2 osoby dorosłe + 3 dzieci do 15 roku życia)

Permanentka je prenosná s platnosťou 6 mesiacov
Karnet jest przenośny i obowiązuje przez 6 miesięcy.
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... áno, aj v pondelok :)

LIPTOVSKÝ JÁN

PODZEMIE POD VEŽAMI

MINCOVNÍČKOVO - PODZEMIE POD VEŽAMI
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MINCOVNÍČKOVO - Podziemia pod wieżami - Liptovský Ján
Liptovský Ján, Pod vežami 150, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.podvezami.sk

20 %

ZĽAVA z lístka pre dospelú osobu
ZNIŻKA na bilet dla osoby dorosłej

denne / codziennie • 10.00 – 16.00

Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. / Zniżek i promocji nie można kumulować i łączyć.
Prežijete príbeh života mince – jej narodenie v mincovni i počatie v zemských hĺbkach. Uvidíte ho
očami, ktorými ste sa už dlho nepozerali, alebo sa budete pozerať prvý krát. Spoznáte dotyk kovu s
ohňom a vodou, zostúpite do útrob zeme za zlatonosnou rudou a nakoniec zakúsite skutočnú dražbu,
keď minca začína svoj nový život v jemných rukách zberateľov.
Poznajcie życie monety od jej początków w głębi ziemi aż po narodziny w mennicy. Poznacie kontakt
metalu z ogniem i wodą, zejdziecie w głąb ziemi na spotkanie ze złotonośną rudą, a na koniec spróbujecie
sami bić monetę, co jest początkiem jej nowego życia w delikatnych rękach kolekcjonerów.

NETOPIERKOVO - STANIŠOVSKÁ JASKYŇA
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NETOPIERKOVO - Jaskinia Staniszowska Jánska dolina
Jánska dolina – Liptovský Ján, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stanisovska.sk

20 %

ZĽAVA z lístka pre dospelú osobu
ZNIŻKA na bilet dla osoby dorosłej

denne / codziennie • 10.00 – 16.00

Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. / Zniżek i promocji nie można kumulować i łączyć.
Jediná celoročne prístupná jaskyňa na Liptove otvorená každý deň. Dokonalý zážitok zažijete pri
objavovaní čarovného podzemia so sprievodcami – jaskyniarmi. Budete kráčať popri stenách, ktoré voda
a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Čelovú lampu dostane každý návštevník pred
vstupom, špeciálny odev ani obuv nepotrebujete.
Jedyna jaskinia w Liptowie dostępna codziennie i przez cały rok. Niezapomniane przeżycia zagwarantuje odkrywanie magicznego podziemia w towarzystwie przewodników – grotołazów. Będą Państwo spacerować wzdłuż ścian, którym woda i matka natura nadały kształty nie do opisania. Przed wejściem każdy
zwiedzający otrzyma latarkę czołową. Specjalna odzież lub obuwie nie będą potrzebne.

PERMONÍKOVO - MEDVEDIA ŠTÔLŇA
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PERMONÍKOVO - Sztolnia Niedźwiedzia Žiarska dolina
Žiarska dolina - Žiar, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stolna.sk

20 %

ZĽAVA z lístka pre dospelú osobu
ZNIŻKA na bilet dla osoby dorosłej

denne / codziennie • 10.00 – 16.00

Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. / Zniżek i promocji nie można kumulować i łączyć.

MEDVEDIA ŠTÔLNA

ŽIARSKA DOLINA

Jediné sprístupnené staré banské dielo na Liptove. Prejdete si miesta, ktoré človek tvrdou prácou
vytvoril za desiatky rokov s vidinou získania zlata, všetko v neopakovateľnej atmosfére horiaceho olejového kahanca. Čelovú lampu dostane každý návštevník pred vstupom, špeciálny odev ani obuv nepotrebujete. Autom sa dostanete k platenému parkovisku 200 m od štôlne.
Jedyny na Liptowie stary obiekt kopalniany, udostępniony dla ruchu turystycznego. Odwiedzicie miejsca, które w nadziei na znalezienia złota człowiek ciężką pracą tworzył przez dziesiątki lat – a to wszystko
w atmosferze palącego się kaganka górniczego. Przed wejściem każdy zwiedzający otrzyma latarkę czołową. Specjalna odzież lub obuwie nie będą w tym przypadku potrzebne. Samochodem można dojechać aż
do płatnego parkingu znajdującego się 200 metrów od sztolni.

visitliptov.sk
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HOTEL KOLIBA GRÉTA***
Hotel Koliba Gréta***, Liptovská Sielnica
Liptovská Sielnica 270, 032 23, +421 905 654 120
kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk

10 %

ZĽAVA na konzumáciu v reštaurácii
ZNIŻKA na konsumpcję w restauracji

11.00 – 22.00

Štýlová reštaurácia s krbom sa nachádza v nádhernej scenérii Západných Tatier priamo na brehu
Liptovskej Mary, medzi Aquaparkom Tatralandia a Vodný park Bešeňová. Reštaurácia ma kapacitu 60
miest, k dispozícii je aj samostatný salónik pre 20 osôb vedľa nej. Ak patríte medzi tých, ktorým lepšie
trávi na čerstvom vzduchu, radi Vás usadíme na príjemnú terasu s nádherným výhľadom na Liptovskú
Maru a Chočské vrchy.
Stylowa restauracja z kominkiem znajduje się w przepięknym otoczeniu Tatr Zachodnich bezpośrednio
na brzegu Liptowskiej Mary, między Aquaparkiem Tatralandia i Park wodny Bešeňová. Restauracja dysponuje 60 miejscami oraz samodzielnym salonikiem dla 20 osób. Jeżeli lubisz jeść na świeżym powietrzu,
można spędzić czas na pzytulnym tarasie z pięknym widokiem na Liptowską Marę i Góry Choczańskie.
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REŠTAURÁCIA PENZION DRAK***

SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ LIPTOVSKÝ JÁN

55

Svätojánsky kaštieľ Liptovský Ján
Starojánska 24, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 521 92 93, info@svatojanskykastiel.sk, www.svatojanskykastiel.sk
denne / codziennie • 8.00 – 22.00

10 %

ZĽAVA z jedál a la carte menu a nápojov
ZNIŻKA zniżka na wszystkie dania oferowane w menu restauracji
oraz kawiarni

PENZIîN

Reštaurácia Penzion Drak*** Demänová
Liptovský Mikuláš
Reštaurácia Penzion Drak *** Demänová
Demänová 478, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 918 378 207
info@penziondrak.sk, www.penziondrak.sk
denne / codziennie • 7.30 – 22.00

15 %

ZĽAVA pri nákupe vín z Vinotéky Penziónu a Reštaurácie Drak
ZNIŻKA win przy zakupie w Winotece Pensjonatu i restauracji „Drak“

Ctení hostia a návštevníci regiónu Liptov, ak chcete zažiť večer v príjemnej atmosfére
rodinnej reštaurácie a vychutnať si dobré jedlo, s bohatým výberom slovenských a zahraničných vín, navštívte Reštauráciu Penziónu Drak v Demänovej. Postaráme sa, aby ste sa
u nás dobre cítili. Vaše deti sa zabavia v našej veľkej herni.
Szanowni goście Liptowa, gdy
chcecie spędzić wieczór w przyjemnej, rodzinnej atmosferze restauracji i skosztować specjałów kuchni
oraz win słowackich i zagranicznych, odwiedźcie restaurację penjonatu „Drak“ w Demianowej Zadbamy, abyście się u nas dobrze czuli.
Dzieci mogą się bawić w naszym
dużym pokoju zabaw.
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STRACHANOVKA LIPTOVSKÝ JÁN

Tradičná liptovská kuchyňa / Tradycyjna kuchnia liptowska
Strachanovka Liptovský Ján
Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba
Liptovský Ján 2067, 032 03 Liptovský Ján
+421 907 465 567, +421 44 526 33 33
info@strachanovka.sk, www.strachanovka.sk
denne / codziennie • 8.00 – 22.00

10 %

HOTEL

ZĽAVA na jedlá a nápoje z jedálneho lístka
ZNIŻKA na dania i napoje z jadłospisu

Strachanovka – najväčšia tradičná koliba na Liptove sa nachádza na začiatku Jánskej
doliny v Liptovskom Jáne. Zažite spoločne s rodinou a priateľmi fantastické kulinárske
dobrodružstvo a užite si pokoj a pohodu v prostredí Nízkych Tatier. Slovenská reštaurácia
vo folklórnom štýle (120 miest), WiFi zóna, priestranná terasa (70 miest). V mesiacoch júl
– august hrá každý piatok živá ľudová hudba. Ponúkame vám typickú domácu slovenskú
kuchyňu obohatenú o liptovské špeciality ako aj zdravú stravu. Hotel babyfriendly – detský
kútik, detské hrisko.
Strachanovka – Największa tradycyjna koliba na Liptowie, znajduje się na początku Doliny Janskej w Liptowskim Jane. Przeżyjcie razem z rodziną lub przyjaciółmi fantastyczne
kulinarne przeżycie i delektujcie się spokojem i komfortem w środowisku Tatr Niskich.
Słowacka restauracja w stylu folklorystycznym (120 miejsc), strefa Wi-Fi, przestronny taras
(70 miejsc). W miesiącach lipiec-sierpień gra w każdy piątek ŻYWA MUZYKA LUDOWA. Oferujemy typową słowacką kuchnię domową wzbogaconą o specjały liptowskie oraz zdrowe
wyżywienie. Hotel babyfriendly – aneks dla dzieci, boisko dla dzieci.
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KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA

Koliba u dobrého pastiera Ružomberok
Čremošná 8684, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.Kolibaupastiera.sk
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PENZIîN

12.00 – 17.00

10 %

ZĽAVA v reštaurácii – denne, počas sezóny neobmedzene
ZNIŻKA w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń

Hľadáte výnimočné posedenie v slovenskej drevenici s tradičnou kuchyňou a architektúrou liptovského kraja? Srdečne Vás privítame v Kolibe u dobrého pastiera v Čutkovskej
doline, vzdialenej len pár kilometrov od Vodného parku Bešeňová a živého skanzenu Vlkolínec. Mohutné smrekové lavice v interiéri reštaurácie poskytujú príjemné posedenie pre
50 hostí, rozsiahle vonkajšie terasy, pritúlia ďalších 30 návštevníkov. Súčasťou nášho areálu je aj samostatne stojaca novootvorená reštaurácia - Koliba Richtárka. Starostlivosť o
pokojnú rodinnú atmosféru a výborné jedlo v obidvoch kolibách preberá náš ochotný personál, ktorý sa už teší na Vašu návštevu!
Szukasz wyjątkowe posiedzenie w słowackiej drewnianej bacówce z tradycyjną kuchnią i architekturą liptowskiego kraju? Serdecznie zapraszamy do pięknej bajkowej Koliby u
dobrego pasterza przy muzyce ludowej na łonie przyrody Dużej Farty, która znajduje się
zaledwie parę kilometrów do parku wodnego Bešeňová i skansenu Vlkoliniec. Olbrzymie
ławy świerkowe wewnątrz restauracji oferują przyjemne posiedzenie dla 50 osób, duże
tarasy zewnętrzne pomieszczą kolejne 30 osoby. Częścią naszego kompleksu jest samodzielnie stojący nowootwarty kompleks Koliba Richtárka. Spokojną rodzinną atmosferą
oraz o wspaniałe dania w obu kolibach zaopiekuje się nasz chętny personel, który cieszy się
na Państwa wizytę!
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KOLIBA RICHTÁRKA RUŽOMBEROK - ČUTKOVO

Zdieľaj svoje zážitky
vďaka Wifi

Areál U dobrého pastiera - Koliba Richtárka
Čremošná 8701, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk

10 %
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10.00 – 22.00 • sezóna / sezon
ZĽAVA v reštaurácii – denne, počas sezóny neobmedzene
ZNIŻKA w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń

Srdečne vás pozývame do novootvorenej reštaurácie Koliba Richtárka. Nový samostatne stojaci komplex je súčasťou areálu U dobrého pastiera, nachádzajúci sa v prekrásnom
prostredí Čutkovskej doliny. Svojim hosťom ponúka príjemnú atmosféru, ako aj gastronomický zážitok tradičných jedál. Koliba Richtárka disponuje štýlovou reštauráciu, veľkou
vonkajšou terasou, banketovou miestnosťou a tak je vhodným miestom pre vaše rodinné či
firemné posedenia s možnosťou uzavretej spoločnosti. Tešíme sa na vašu návštevu!
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej restauracji Koliba Richtarka. Nowy samodzielnie stojący kompleks jest częścią kompleksu U dobreho pastiera, który znajduje się w pięknym środowisku Doliny Czutkowskiej (Čutkovskej doliny). Swoim gościom oferuje przyjemną
atmosferę, dania tradycyjne oraz gastronomiczne przeżycia. Koliba Richtarka dysponuje
stylową restauracją, dużym zewnętrznym tarasem, pomieszczeniem bankietowym oraz jest
idealnym miejscem na zorganizowanie Państwa spotkań rodzinnych lub firmowych z możliwością dla towarzystwa zamkniętego. Cieszymy się na Państwa przyjście!
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ZIPLINEská dolina
Hrabov
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ZADARMO

SHARE YOUR EXPERIENCES
THANKS TO WI-FI WITH
LIPTOV REGION CARD FOR FREE

Mapa WiFi pointov
The maps of WiFi points

visitliptov.sk
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REŠTAURÁCIA KOZÍ VŔŠOK IVACHNOVÁ

Reštaurácia a predaj syrov Kozí vŕšok Ivachnová
Reštaurácia Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Liptovská Teplá
+421 917 090 724, viera.palova@kozivrsok.sk, www.kozivrsok.sk
denne / codziennie • 10.00 – 21.00

10 %

ZĽAVA na reštauračné služby a predaj výrobkov z vlastnej výroby
ZNIŻKA na posiłki w restauracji i zakup serów własnej produkcji

Areál Kozieho Vŕšku poskytuje dobré jedlo, odpočinok a zábavu. Pre jedinečný gastronomický zážitok si prídite do našej reštaurácie, kde si budete môcť vychutnať nielen naše
zrejúce syry ale aj domáce špeciality od nášich šéfkuchárov. Moderný areál Kozí vŕšok sa
nachádza na okraji obce Ivachnová, medzi mestami Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Poskytuje ideálne zázemie v podobe detského kútika, ihriska a zoo farmy. V areáli sa taktiež
nachádza SHOP a SYRÁREŇ so širokou ponukou výberových zrejúcich kozích, ovčích,
kravských syrov z vlastnej výroby, ČS Kozí Vŕšok WIFI FREE.
Kompleks Koziego Vrsku oferuje wyśmienite jedzenie, wypoczynek i rozrywkę. W celu
wspaniałego gastronomicznego doznania odwiedź naszą restaurację,gdzie można delektować się nie tylko naszymi dojrzewające serami ale także domowymi specjałami od naszych szefkucharzy. Nowoczesny kompleks Kozi Vrsok znajduje się na peryferji gminy Ivachnova, pomiędzy miastami Rużomberek i Liptowski Mikulasz. Oferuje idealne usługi
w postaci kącika dla dzieci, placu zabaw i zoo fermy. W kompleksie znajduje się także SHOP
i SERARNIA z bogatą ofertą wyborowych dojrzewających kozich, owczych, krowich serów
z własnej produkcji, ČS Kozí Vŕšok WIFI FREE.

KOLIBA HOLICA HUTY

Koliba Holica
Huty 227, 027 32 Zuberec, +421 904 904 473
info@kolibaholica.sk, www.kolibaholica.sk
denne / codziennie • 10.00 – 22.00

10 %

sezóna / sezon • 7.00 – 8.00 • 16.00 – 22.00

10 %

ZĽAVA v reštaurácii
ZNIŻKA w restauracji

Štýlová reštaurácia na okraji obce Pribylina. Hosťom je k dispozícii: bar, salónik, krytá
terasa s jacuzzi, fínska sauna, infrasauna, minifitnes, šípky a footbalový hrací stôl. Pestrý
jedálny lístok uspokojí aj tých najnáročnejších gurmánov. Na objednávku obslúžime aj v
inom čase, zorganizujeme oslavy, upečieme prasiatko, jahňa alebo husacinku. Sme držiteľom liptovskej hviezdy za reštauráciu.
Stylowa restauracja na obrzeżach miejscowości Przbylina. Goście mają do dyspozycji:
bar, salonik, zadaszony taras z jakuzzi, saunę
fińską, infrasaunę, minifitnes, rzutki oraz
piłkarzyki. Urozmaicony jadłospis zadowoli
nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Na
zamówienie możemy obsłużyć gości poza
standardowymi godzinami otwarcia, zorganizujemy przyjęcie, upieczemy prosiaka, jagnię
lub gęś. Posiadamy liptowską gwiazdkę za
restaurację.

PIZZERIA GOOD MOOD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZĽAVA v reštaurácii
ZNIŻKA w restauracji

Zľavy sa nedajú kombinovať a kumulovať. Zľava neplatí na denné menu. / Zniżek nie można łączyć i kumulować.
Zniżka nie obejmuje menu codziennego.

Na kamennom ohnisku Vám pripravíme grilované špeciality. K tomu Vás potešia tradičná slovenská kuchyňa, voňajúce dobroty starých mám a hrejivé rodinné teplo. Zažite nezabudnuteľné chvíľe v nádhernom regióne Slovenska.
Na kamiennym ognisku przygotujemy dla Państwa specjały z grilla. Do tego oczaruje
Państwa tradycyjna, słowacka kuchnia, pachnące babcine smakołyki i rozgrzewające rodzinne ciepło. Przeżyjcie Państwo niezapomniane chwile w przepięknym regionie Słowacji.
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Reštaurácia Tempo Tatry
Ul. Emila Janotku 3/3, 032 42 Pribylina
+421 905 400 247
mbolvansky@yahoo.com, www.penzion.tempotatry.sk

Zľava 10 % sa vzťahuje na celý účet konzumácie v reštaurácií. Zľava sa nevzťahuje na akciu „Zjedz Koľko Vládzeš“.
V našej predajni syrov si môžete uplatniť zľavu len na vybrané výrobky z našej výroby. Držiteľ karty je povinný sa
preukázať kartou LIPTOV REGION CARD. /
Rabat 10% dotyczy całego rachunku w restauracji. Rabat nie dotyczy promocji „Jesz ile chcesz“. W naszym sklepie
serów można skorzystać z rabatu tylko na wybrane produkty z naszej produkcji. Właściciel karty musi się legitymować kartą LIPTOV REGION CARD.
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PENZIÓN TEMPO TATRY V PRIBYLINE
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Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 19,
031 01 Liptovský Mikuláš
Pizzeria +421 908 108 618, donáška / dostawa +421 903 410 406
goodmood@pizza-goodmood.sk, www.pizza-goodmood.sk
pondelok – štvrtok / poniedziałek – czwartek • 11.00 – 22.00 • piatok / piątek • 11.00 – 24.00 • sobota / sobota • 12.00 – 24.00 • nedeľa / niedziela • 12.00 – 22.00 • donáška / dostawa • pondelok
– piatok / poniedziałek – piątek • 11.00 – 21.45 • sobota, nedeľa / sobota, niedziela • 12.00 – 21.45

10 %

ZĽAVA platí na priamu konzumáciu v pizzerii, nevzťahuje sa na denné menu,
pizze z Happy Hours a donáškovú službu, nedá sa kombinovať s inými zľavami.
ZNIŻKA obejmuje konsumpcję bezpośrednio w pizzerii, nie dotyczy zestawu
dnia, pizzy z Happy Hours oraz dostawy, nie można łączy z innymi zniżkami.

Pri prechádzke historickou časťou mesta si vychutnajte pizzu s dlhoročnou tradíciou
pečenia v peci na bukovom dreve v útulnom prostredí, kde rodinnú atmosféru pomáha
dotvárať príjemný personál a šikovný pizzamajster. Výber zo 40-tich druhov pizze pošteklí
chuťové poháriky aj najnáročnejším „papkáčom“. Určite ochutnajte aj naše „al dente“ cestovinky a zeleninové šaláty, pripravované z čerstvých a kvalitných surovín.
Podczas spaceru po zabytkowej części miasta skosztujcie Państwo w przytulnym
otoczeniu pizzy, przygotowywanej zgodnie z wieloletnią tradycją jej pieczenia w piecu opalanym drewnem bukowym, gdzie rodzinną atmosferę tworzy zarówno sympatyczny personel,
jak i zdolny szef kuchni. Wybór spośród 40 rodzajów pizzy połaskocze kubki smakowe nawet
najwybredniejszych smakoszy. Zdecydowanie spróbujcie Państwo również naszych makaronów „al-dente” oraz sałatek warzywnych, przygotowywanych ze świeżych, znakomitej jakości składników.
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McDonald´s Liptovský Mikuláš
Kamenné pole 4552/4(TESCO zóna), Liptovský Mikuláš
+421 917 971 663, rest25sk@cz.mcd.com
Facebook: McDonald´s – Liptovský Mikuláš
Reštaurácia denne / Restauracja codziennie • 7.00 – 24.00
McDrive denne / codziennie • 7.00 – 24.00

2,50 €

na vybraný koláč + káva
za dowolne ciasko + kawa

20 %

Vinotéka AHOY Ružomberok – pri odbočke na Štiavničku / Winoteka AHOY
Tatranská cesta 231, Ružomberok
+421 918 819 525, vinoteka.rk@monvin.sk, www.monvin.sk
GPS: 49,0784220; 19,3378580
pondelok – štvrtok / poniedziałek – czwartek • 9.00 – 19.00 • piatok / piątek • 9.00 – 20.00
sobota / sobota • 9.00 – 18.00
ZĽAVA na vybrané McMenu
ZNIŻKA dowolne McZestaw

Kávy: Espresso, Espresso Grande, Viedenská kava 0,3l, Latte Machiatto 0,3l a Cappucino 0,2l • Dezerty: Malinová kocka, Profiteroles, Cheese cake, Cookies Triple • McMenu: Big Mac, McRoyal, McChicken, Nuggets 6ks a McFish
Kawy: Espresso, Espresso Grande, Kawa po wiedeńsku 0,3l, Latte Machiatto 0,3l i Cappucino 0,2l • Desery:
kostka malinowa, Profiteroles, Cheese cake, Cookies Triple • McZestawy: Big Mac, McRoyal, McChicken, Nuggets 6
szt. oraz McFish

Pre tých, ktorí hľadajú zastavenie v dnešnom hektickom živote, je reštaurácia McDonald's a McCafé príjemnou oázou pokoja. Prináša príjemný zážitok a ponúka prvotriednu
kvalitnú kávu a chutné menu za priaznivé ceny. Pri zakúpení kávy, dezertu alebo McMenu
získate po predložení Liptov Region Card pri pokladni zľavu.
McDonald’s i McCafé jest przyjemną oazą spokoju. Zapewnia miłe wrażenia oraz oferuje
wysokiej jakości kawę oraz smaczne zestawy w rozsądnej cenie. Przy zakupie kawy, deseru
albo McZestawu i okazaniu przy kasie Liptov Region Card, otrzymają Państwo zniżkę!
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PIVOVAR A PIVOVARSKÁ REŠTAURÁCIA LIPTOVÄR

Liptovär – pivovar a zážitková reštaurácia / browar
a restauracja pełna wrażeń
Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš
+421 905 821 859, liptovar@liptovar.sk, www.liptovar.sk
pondelok – štvrtok / poniedziałek – czwartek • 11.00 – 22.00 • piatok / piątek • 11.00 – 23.45
sobota / sobota • 12.00 – 23.45 • nedeľa / niedziela • 12.00 – 21.00

10 %

ZĽAVA z celkovej sumy účtu
ZNIŻKA od łącznej kwoty rachunku

Zľava v pivovare a pivovarskej reštaurácii z celkovej sumy účtu (komentované prehliadky pivovaru, jedlá a nápoje) / Rabat
w browarze oraz restauracji piwowarniczej z łącznej kwoty rachunku (zwiedzanie browaru z wykładem, jedzenie i napoje).
Pivovar Liptovär nadväzuje na tradíciu pôvodných remeselných pivovarov na Liptove. V súčasnosti varenie prebieha klasickým spôsobom pri použití surovín: sladu, kvalitnej vody z Demänovskej doliny, chmeľu a kvasníc, ktorého výsledkom je výlučne nepasterizované a nefiltrované pivo,
ktoré nadchne svojou príjemnou horkosťou. V pivovarskej reštaurácii prepojenej s pivovarom si
môžete popri komentovanej prehliadke a obdivovaní modernej pivovarníckej technológie vychutnať jedlá pripravované z čerstvých surovín podľa najnovších gastronomických trendov. Pri ich
varení sa stavia na jednoduchosti a maximálnom zladení chuti s dôrazom na využívanie kvalitných ingrediencií dodávaných od miestnych výrobcov, a v neposlednom rade tiež na využívaní
produktov pivovarníckej výroby. V uzavretom pivovarníckom dvore sa nachádza detské ihrisko.
Browar Liptovär nawiązuje do tradycji pierwszych browarów rzemiesielnych na Liptowie.
Obecnie gotowanie odbywa się klasyczną technologią przy użyciu składników: słodu, wody wysokiej jakości z Doliny Demianowskiej, chmielu i drożdży, którego wynikiem jest wyłącznie niepasteryzowane i niefiltrowane piwo, które zachwyci każdego przyjemnym gorzkim smakiem. W restauracji piwowarniczej połączonej z browarem można oprócz zwiedzania z wykładem i podziwiania
nowoczesnej technologii piwowarniczej spróbować dania przygotowane ze świeżych składników
zgodnie z najnowszymi trendami w gastronomii. Przy ich sporządzaniu opiera się o łatwy sposób
ich przygotowania oraz o maksymalne zharmonizowanie smaków. Wykorzystywane są składniki
od miejscowych producentów a także produkty produkcji browarniczej. Na terenie restauracji
znajduje się plac zabaw dla dzieci.
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VINOTÉKA AHOY

MCDONALD‘S LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

visitliptov.sk

10 %

ZĽAVA na nákup tovaru
ZNIŻKA a zakup towaru

Neplatí na akciový tovar. / Nie dotyczy towaru w promocji.

Vinotéka AHOY Vám ponúka najširší výber vín v regióne. Máme v ponuke vína od mnohých slovenských producentov ako aj zo zahraničia, ponúkame kvalitné slovenské sudové
vína, značkový alkohol, pochutiny k vínu a sladké delikatesy. K našim službám okrem odporučenia vín vo vinotéke, patrí aj distribúcia vín pre gastro prevádzky a ich klientov, organizovanie riadených degustácií a slávnostné snúbenie jedla a vín pre uzavreté skupiny.
Winoteka AHOY oferuje bogaty wybór win w regionie. Mamy w ofercie wina licznych
słowackich producentów oraz z zagranicy. Oferujemy słowackie beczkowe wino wysokiej
jakości, firmowy alkohol, przekąski do wina oraz słodkie delikatesy. Do naszych usług oprócz poleceń win w winotece należy także dystrybucja win dla restauracji oraz ich klientów,
organizowanie degustacji i świątecznego połączenia jedzenia i win dla zamkniętej grupy
osób.
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ČERPACIA STANICA GREEN

INTERSPORT RENT RUŽOMBEROK
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Stacja benzynowa Green
Revolučná 1183/11B L. Mikuláš 031 05
+421 948 924 842
00.00 – 24.00

1,5 %
1,8 %
5%
5%

ZĽAVA do 40 litrov tankovania PHM
ZNIŻKA do 40 litrów zatankowanego paliwa
ZĽAVA nad 40 litrov tankovania PHM
ZNIŻKA powyżej 40 litrów zatankowanego paliwa

INTERSPORT RENT
Zárevúca ul. 5051/1, 03401 Ružomberok
+421 44 3240 705
intersport.rk@iplayer.sk, www.intersport.sk

ZĽAVA na kávu
ZNIŻKA kawa

denne / codziennie • 9.00 – 20.00

ZĽAVA na motorové oleje
ZNIŻKA oleje silnikowe

10 %
20 %

...kvalita, ktorá na Liptove chýbala / ...jakość, której na Liptowie brakowało

ZĽAVA zľava na požičovňu športových potrieb
ZNIŻKA na wypoźyczalni sprzętu sportowego
ZĽAVA zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe
ZNIŻKA zniżki na drugą sztukę tańszego towaru przy zakupie jednorazowym

Zľava sa nevzťahuje na bicykle CUBE, TREK a fitness stroje. Zľavu nie je ju možné kombinovať s inými zľavami alebo
nákupnými poukážkami. / Rabat nie dotyczy rowerów firmy CUBE, TREK oraz maszyn fitness. Zniżki nie można łączyć
z innymi zniżkami lub bonami zakupowymi.

Najväčší športový obchod v meste Ružomberok ponúka kompletný sortiment pre
šport a voľný čas od najlepších svetových značiek ako Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy,
Quiksilver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley a ďalšie. V ponuke
služieb je servis športovej výstroje, požičovňa bicyklov, lyží a snowboardov.
Największy sklep sportowy w Rużomberku oferuje pełny asortyment sprzętu sportowego i rekreacyjnego najlepszych światowych marek, jak Oakley, Nike, Adidas, Puma,
Roxy, Quiksilver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley i wielu innych. Oferujemy również serwis sprzętu sportowego, wypożyczalnię rowerów, nart i
snowboardów.

INTERSPORT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Aditivovaný benzín Natural 95:
Benzyna z dodatkami Natural 95:
- wyjątkowe właściwości czyszczące
- výnimočný svojou čistiacou účinnosťou
jednostki wtryskowej, zaworów
na vstrekovacie jednotky, ventily
i komory spalania
a spaľovací priestor
- ogranicza powstawanie osadów
- znižuje tvorbu usadenín až o 43 %
nawet o 43 %
- postupne odstraňuje už existujúce 		
- stopniowo usuwa osady z silnika
usadeniny z motora
Pri jeho dlhodobom používaní oceníte:
- zvýšenie výkonu motora
- ochranu palivového systému pred
koróziou
- pomoc pri studených štartoch
- zniženie spotreby

Przy długotrwałym stosowaniu można
zauważyć:
- wzrost wydajności silnika
- ochronę układu paliwowego przed korozją
- pomoc przy zimnym starcie
- mniejsze zużycie paliwa

Aditivované palivo Premium Top Diesel:
- čistí a odstraňuje usadeniny zo
vstrekovacích trysiek, ventilov
a spaľovacieho priestoru motora
- znižuje dymivosť a obsah škodlivých 		
emisii vo výfukových plynoch
- uľahčuje štartovanie
- obnovuje stratenú akceleráciu
- znižuje spotrebu paliva
- obnovuje stratený výkon

Paliwo z dodatkami Premium Top Diesel:
- czyści i usuwa osad z dysz
wtryskowych, zaworów i komory
spalania silnika
- zmniejsza dymienie i ilość szkodliwych
emisji w spalinach
- ułatwia rozruch silnika
- przywraca utracone przyspieszenie
- zmniejsza zużycie paliwa
- przywraca utraconą moc

Tankovanie kvapaliny do ostrekovačov
(screenwasch) priamo z výdajného
stojanu za bezkonkurenčnú cenu

Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
(screenwasch) bezpośrednio z dozownika w
bezkonkurencyjnej cenie
Wyjątkowa kawa Costadoro o wspaniałym
smaku i jakości
Doskonałe pralinki z belgijskiej czekolady
Cachet

Jedinečná káva Cosadoro vynikajúca
svojou chuťou a kvalitou.
Skvelé pralinky z belgickej čokolády
Cachet.
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INTERSPORT
Kamenné pole 4556/10
03101 Liptovský Mikuláš, +421 44 3240 701
intersport.lm@iplayer.sk, www.intersport.sk
denne / codziennie • 9.00 – 20.00

10 %
20 %

ZĽAVA na servis a požičovňu športových potrieb
ZNIŻKA na usługi serwisu i wypożyczalni sprzętu sportowego
ZĽAVA zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe
ZNIŻKA zniżki na drugą sztukę tańszego towaru przy zakupie jednorazowym

Zľava sa nevzťahuje na bicykle SPECIALIZED, CUBE, TREK a fitness stroje. Zľavu nie je ju možné kombinovať s inými
zľavami alebo nákupnými poukážkami. / Rabat nie dotyczy rowerów firmy SPECIALIZED, CUBE, TREK oraz maszyn
fitness. Zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami lub bonami zakupowymi.

Najväčší športový obchod na Liptove ponúka kompletný sortiment pre šport a voľný
čas od najlepších svetových značiek ako DYNAFIT, Montura, Oakley, Nike, Adidas, Puma,
Roxy, Quiksilver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley a ďalšie.
V ponuke služieb je servis športovej výstroje, požičovňa bicyklov, lyží a snowboardov.
Największy na Liptowie sklep sportowy oferuje pełny asortyment artykułów sportowych i rekreacyjnych najlepszych marek światowych, jak m.in. DYNAFIT, Montura,
Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, Quiksilver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic,
Vaude, McKinley. W ofercie usług znajduje się także serwis sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, nart i snowboardów.
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TAXI SLUŽBA NONSTOP

ZMENÁREŇ A ZÁLOŽŇA JÁGER

3
69

Zmenáreň a záložňa Jáger (kantor) – výmena valút za najvýhodnejšie kurzy
Nám. Osloboditeľov 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 14 009; +421 905 500 876
zmenarenmikulas@gmail.com, www.zmenaren-mikulas.sk
pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 8.00 – 17.00 • sobota / sobota • 8.00 – 11.00

V.I.P.

kurzy výmeny valút
wymiany walut

Najvýhodnejšie výmenné kurzy valút bez poplatkov – VIP kurzy.
Najkorzystniejsze kursy wymiany walut bez opłat – Kursy VIP.
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ADAM SPORT RUŽOMBEROK
Adam šport – turistické a outdoorové oblečenie,
obuv a vybavenie / Adam sport – odzież turystyczna
i outdoorowa, obuwie i wyposażenie
Karola Salvu 9, 034 01 Ružomberok
+421 918 141 025, adamsport@adamsport.eu, www.adamsport.sk

Taxi služba NONSTOP
LIPTOV
+421 948 480 480, pallopeter3@gmail.com
www.taxijasnaliptov.sk, www.rentcarliptov.eu

10 %

ZĽAVA v cene do 10 € a na odťah
vozidiel
ZNIŻKA przy cenie do 10 € i na
holowanie pojazdów

20 %
25 %

ZĽAVA v cene nad 10 €
ZNIŻKA przy cenie ponad 10 €

9.00 – 17.30

5%

ZĽAVA platí na všetky produkty, okrem už zľavnených produktov
ZNIŻKA obowiązuje na wszystkie produkty, oprócz już produktów
zniżkowych

Poskytuje najširšiu outdoor ponuku v regióne severného Slovenska a to svojou špecializovanou outdoorovou ponukou športového vybavenia, turistického oblečenia, turistickej
obuvi, športových potrieb a výstroje na skialpinizmus, horolezectvo, turistiku, kemping
a running...

ZĽAVA v cene nad 20 €
ZNIŻKA przy cenie ponad 20 €

Oferuje najbogatszą ofertę outdoor w regionie północnej Słowacji dzięki swojej specjalizowanej outdoorowej ofercie wyposarzenia sportowego, odzieży turystycznej, obuwia turystycznego, potrzeb sportowych i sprzętu na skialpinizm, taternictwo, turystykę, kemping
i running...

Taxi v regióne Liptov. Ponúkame vám výhodné
zľavy na prepravu v 4, 6 a 8 miestnych vozidlách
Prepravy nielen po Liptove. Letiská, výlety, hrady
a zámky, aquaparky. Zabezpečíme odťah vášho vozidla v prípade poruchy.
NOVINKA: Ponúkame autopožičovňu.
Taxi w regionie Liptów. Oferujemy dogodne zniżki na przewóz samochodami 4, 6 i 8 osobowymi. Przewóz nie tylko w rejonie Liptowa. Lotniska, wycieczki oraz zamki, aquaparky.
Zapewnimy holowanie pojazdu w przypadku hawarii.
NOWOŚČ: Oferujemy wypożyczalnię

TURISTICKA
MAPA.SK
PLÁNOVAČ TÚR
FOTOGRAFIE Z HÔR
HRADY A ZRÚCANINY
HORSKÉ CHATY A SALAŠE

SLUŽBU POSKYTUJE
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION
LIPTOV (ďalej len „OOCR REGION LIPTOV“) a majiteľom regionálnej zľavovej karty LIPTOV Region CARD (ďalej len „majiteľ
karty“).
1.1 Definícia produktu - regionálna zľavová karta „LIPTOV Region Card“
Regionálna zľavová karta LIPTOV Region Card (ďalej len „LIPTOV Card“) je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá
umožňuje jej majiteľovi čerpať zľavy vo výške do 100% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke LIPTOV Card sú zmluvnými partnermi LIPTOV Card (ďalej
len „zmluvný partner“). Kartu LIPTOV Card vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR REGION LIPTOV spolu so
združením cestovného ruchu Klaster LIPTOV (ďalej len „Klaster LIPTOV“).
1.2 Majiteľ karty
1.2.1 Majiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú LIPTOV Card na autorizovanom predajnom mieste. Karta je neprenosná,
vydaná je na meno jej majiteľa. Čerpanie zliav a výhod LIPTOV Card tretími osobami je zakázané.
1.2.2 V prípade predaja karty cez internet alebo cez niektoré zmluvné predajné miesto môže byť karta nahradená za vymeniteľný „voucher“ v tlačenej podobe. Po predložení tohto „vouchera“ u vybraných predajcov získa jeho majiteľ originálnu
LIPTOV Card.
1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“
Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a vydávajú ju spoločne OOCR
REGION LIPTOV a Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý majiteľ, ktorý získal
LIPTOV Card. V sprievodcovi s mapou sú uvedené všetky partnerské výletné miesta, atraktivity a zariadenia s krátkym popisom
ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, odporúčanými tipmi a frekvenciou využitia LIPTOV Card.
1.4 Predajná cena LIPTOV Card
LIPTOV Card je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach
a internetovej stránke visitliptov.sk.
1.5 Uzavretie zmluvy
Zmluvný vzťah („LIPTOV Card - zmluva“) medzi OOCR REGION LIPTOV a majiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri
predaji LIPTOV Card, pri získaní LIPTOV Card zadarmo pri splnení podmienok ustanovených OOCR REGION LIPTOV predajcom
karty alebo výmene „voucheru“ na predajnom mieste. Na predajnom mieste bude meno a priezvisko spolu s čiarovým kódom
a unikátnym číslom uvedené na zadnej strane LIPTOV Card.
1.6 Predajné miesta
Predajnými miestami sú vybrané výletné miesta a atraktivity ponúkané v LIPTOV Card, zmluvné ubytovacie zariadenia, informačné centrá v regióne Liptov a iné zariadenia, ktoré sú predajcom karty na základe zmluvného vzťahu s OOCR REGION LIPTOV.
1.7 Práva majiteľa karty
1.7.1 Majiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti LIPTOV Card využívať všetky zľavnené služby zmluvných partnerov v
rozsahu a kvalite uvedenej v sprievodcovi. Prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení
nie je OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV. Platný je popis ponúkaných služieb, otváracia doba a prevádzková kapacita
uvedená v sprievodcovi.
1.7.2 Výletné miesto, atraktivita ako aj gastronomické zariadenie sú oprávnené podrobiť kontrole majiteľa LIPTOV Card a overiť
jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať majiteľ karty, po tom, čo na vstupe predloží LIPTOV Card a platný preukaz totožnosti s fotografiou. Každé použitie LIPTOV Card je v danom výletnom mieste, atraktivite a zariadení registrované elektronickým
čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do pretlačeného formulára.
1.7.3 Majiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera LIPTOV Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky
majiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu
škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje majiteľ karty
voči danému zmluvnému partnerovi. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV neručí za eventuálne škody spôsobené majiteľovi
karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV nie je povinný prevádzať
kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu
zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov LIPTOV Card a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi
zmluvným partnerom LIPTOV Card a majiteľom karty upravujú platné obchodné podmienky daného zmluvného partnera.
1.8 Povinnosti majiteľa karty
Majiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého
úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď majiteľ karty postúpi kartu
alebo údaje v nej uložené tretím osobám. LIPTOV Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek
iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje OOCR REGION LIPTOV k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa
bodu 1.10.
1.9 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov
1.9.1 K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov LIPTOV Card môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb,
má OOCR REGION LIPTOV a Klaster Liptov s partnerom LIPTOV Card právo predčasne ukončiť spoluprácu. Majiteľ karty nemá v
prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo
zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi OOCR REGION LIPTOV alebo Klaster LIPTOV v čo najbližšom
možnom termíne na internetovej stránke visitliptov.sk.
1.9.2 Zmena cien služieb u partnera je vyhradená. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV nezodpovedá za cenovú politiku
zmluvných partnerov LIPTOV Card a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov LIPTOV Card je
nemenná počas celej turistickej sezóny, počas ktorej partner poskytuje zľavy pre majiteľa LIPTOV Card.
1.10 Doba platnosti zmluvy
1.10.1 LIPTOV Card-zmluva platí počas doby platnosti LIPTOV Card (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Platnosť karty je neobmedzená. Majiteľ karty je oprávnený využívať LIPTOV Card počas doby platnosti zmluvy a LIPTOV Card.
1.10.2 Majiteľ karty a OOCR REGION LIPTOV sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou
vypovedať LIPTOV Card-zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej majiteľom alebo
postúpenie karty tretím osobám. OOCR REGION LIPTOV je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. Majiteľ
karty je povinný LIPTOV Card bez odkladu vydať.
1.10.3 Prenos bonusových služieb od zmluvných partnerov do ďalšej bezprostredne nasledujúcej turistickej sezóny bude
automaticky možný po ukončení aktuálnej turistickej sezóny.
1.11 Strata/krádež
Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OOCR REGION LIPTOV, ktorý kartu okamžite
zablokuje. Majiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová karta.
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1.12 Ochrana dát
Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého zmluvného
vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Majiteľ karty je pri vystavovaní LIPTOV Card povinný vypísať „Osobný
formulár majiteľa karty“ (ďalej len „osobný formulár“), kde uvedie svoje osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia,
mesto a štát bydliska, emailovú adresu (ďalej len „údaje“). V prípade, že majiteľ nadobudol LIPTOV Card pri ubytovaní u niektorého zmluvného ubytovateľa, je potrebné do osobného formulára uviesť aj termín pobytu. Súhlas s používaním osobných
údajov na marketingové účely pre OOCR REGION LIPTOV a Klaster LIPTOV vyjadruje majiteľ karty svojím podpisom na osobnom
formulári. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky LIPTOV Card. Klaster LIPTOV sa zaväzuje k tomu, že
pomocou zabezpečovacieho systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými
osobami. Klaster LIPTOV sa zaväzuje, že údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám. Poskytovanie
údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom majiteľa karty. Majiteľ karty poskytuje v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov OOCR REGION
LIPTOV a Klastru LIPTOV výslovne a dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to v nasledovnom
rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého bydliska, termín pobytu a e-mailová adresa, a to za účelom ich
uchovávania, zhromažďovania, zaznamenávania do elektronických foriem, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničný prenos, poskytovania, sprístupňovania alebo
aj ich zverejňovania, ako aj ich ďalšieho spracovania vybranými sprostredkovateľmi. Zároveň majiteľ karty týmto dáva svoj
dobrovoľný súhlas, aby OOCR REGION LIPTOV poskytol osobné údaje: meno, priezvisko, číslo Liptov karty poisťovni: Generali
Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, na účely skupinového
cestovného poistenia majiteľa karty pre poistenie Záchrany v horách v Slovenskej republike, a to ich uchovávaním, zhromažďovaním, zaznamenávaním do elektronických foriem, prehliadaním, preskupovaním, kombinovaním, premiestňovaním,
využívaním, uchovávaním, blokovaním, likvidáciou, na ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo aj ich
zverejňovanie. Tento svoj vyššie uvedený súhlas majiteľ karty poskytuje na dobu platnosti karty LIPTOV Card v zmysle týchto
Všeobecných obchodných podmienok.
1.13 Miesto plnenia a miesto súdneho konania
V prípade súdnych sporov platí výhradne slovenské právo. Za miesto súdneho konania pre LIPTOV Card zmluvy bol určený
príslušný Okresný súd Liptovský Mikuláš. V Liptovskom Mikuláši, dňa 1. 5. 2017.
Všeobecné obchodné podmienky „Vernostný program Liptov Region Card“ nájdete na webovej stránke www.visitliptov.sk v
sekcii Liptov Region Card.
Ogólne warunki handlowe regulują relacje między Regionalną Organizacją Ruchu Turystycznego REGION LIPTOV (dalej
tylko RORT REGION LIPTÓW) i właścicielem regionalnej karty rabatowej LIPTOV Region CARD (dalej tylko „właściciel karty”).
1.1. Definicja produktu – regionalna karta rabatowa „LIPTOV Region Card”
Regionalna karta rabatowa „LIPTOV Region Card (dalej tylko „LIPTOV Card”) zaopatrzona w kod kreskowy i unikalny numer
umożliwia jej właścicielowi korzystanie ze zniżek w wysokości do 100% na ofertę usług świadczonych przez partnerskie
miejsca i obiekty turystyczne oraz na dostęp do miejscowych atrakcji. Operatorzy usług i atrakcji z oferty LIPTOV Card są
partnerami umownymi karty (dalej tylko „partner umowny”). Kartę wydaje i dystrybuuje za pośrednictwem umownych miejsc sprzedaży RORT REGION LIPTÓW razem ze Stowarzyszeniem Ruchu Turystycznego Klaster LIPTÓW (dalej tylko „Klaster
LIPTÓW).
1.2. Właściciel karty
Właścicielem jest osoba, która ważną LIPTOV Card otrzymała w autoryzowanym miejscu sprzedaży. Wydana na nazwisko
właściciela karta jest nieprzenośna. Korzystanie z wynikających z karty zniżek przez osoby trzecie jest zabronione.
1.2.2. W przypadku sprzedaży karty przez Internet lub przez niektóre umowne miejsca sprzedaży może być ona zastąpiona przez wymienialny drukowanej voucher. Po przedłożeniu vouchera u wybranych sprzedawców, jego właściciel otrzyma
oryginalną LIPTOV Card.
1.3. Folder „Przewodnik odkrywania Liptowa”
Wydawany na początku sezonu letniego i zimowego przez RORT REGION LIPTÓW i Klaster LIPTÓW folder „Przewodnik odkrywania Liptowa” (dalej tylko „przewodnik”) jest dystrybuowany razem z LIPTOV Card. Otrzymuje go bezpłatnie każdy
właściciel karty. W przewodniku z mapą znajdują się wszystkie partnerskie miejsca turystyczne, atrakcje i obiekty, z krótkim
opisem oferowanych usług, adresami, godzinami otwarcia, propozycjami oraz informacjami dotyczącymi korzystania z karty.
1.4. Cena sprzedaży LIPTOV Card
Karta jest dostępna w cenie podanej w aktualnie obowiązującym cenniku i prezentowanej w miejscach sprzedaży oraz na
stronie internetowej visitliptov.sk
1.5. Zawarcie umowy
Stosunek umowny („LIPTOV Card – umowa”) między RORT REGION LIPTÓW i właścicielem karty jest nawiązywany po nabyciu
karty oraz po otrzymaniu karty bezpłatnie przy spełnieniu warunków ustalonych przez RORT REGION LIPTÓW dla sprzedawców
karty lub wymianie „vouchera” w miejscu sprzedaży, w którym imię i nazwisko klienta razem z kodem kreskowym i unikalną
numerem zostanie umieszczone na odwrotnej stronie karty.
1.6. Miejsca sprzedaży
Miejscami sprzedaży są wybrane miejsca turystyczne i atrakcje oferowane w karcie, umowne obiekty noclegowe, centra
informacji w regionie i inne obiekty, będące sprzedawcą na podstawie umowy z RORT REGION LIPTÓW.
1.7. Uprawnienia właściciela karty
1.7.1. Właściciel karty w okresie jej ważności ma prawo do korzystania ze wszystkich zniżkowych usług świadczonych przez
partnerów umownych w zakresie i jakości podanej w przewodniku. Operatorem usług w miejscach turystycznych, atrakcji i
obiektów gastronomicznych nie jest RORT REGION LIPTÓW ani Klaster LIPTÓW. Ważny jest podany w przewodniku opis oferowanych usług, godziny otwarcia oraz zdolność eksploatacyjna.
1.7.2. Miejsce turystyczne, atrakcja i obiekt gastronomiczny mają prawo skontrolować właściciela karty i sprawdzić jego tożsamość. Z oferowanych usług właściciel karty może korzystać po okazaniu karty i aktualnego dowodu tożsamości z fotografią. Każde użycie karty jest rejestrowane czytnikiem lub przez ręczne wpisanie do bazy danych albo drukowanego formularza.
1.7.3. Właściciel karty korzystający z usług umownego partnera LIPTOV Card automatycznie staje się jego klientem. Wszystkie
roszczenia związane z usługami danego umownego partnera, przede wszystkim dotyczące rekompensaty za szkody przez
niego spowodowane i roszczenia wynikające z niedostatecznego zapewnienia gwarancji, właściciel karty powinien kierować
do danego umownego partnera. RORT REGION LIPTÓW ani Klaster LIPTÓW nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne szkody
spowodowane właścicielowi karty przez umownego partnera w trakcie korzystania z jego usług. RORT REGION LIPTÓW ani
Klaster LIPTÓW nie mają obowiązku kontrolowania umownych partnerów w zakresie bezpieczeństwa i jakości oferowanych
przez nich usług. Dlatego nie dają gwarancji i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za oferowane przez nich usługi i nie
sprawują nad nimi nadzoru. Stosunek prawny z umownym partnerem LIPTOV Card i właścicielem karty regulują obowiązujące
warunki handlowe danego umownego partnera.
1.8. Obowiązki właściciela karty
Właściciel karty ma obowiązek jej starannego przechowywania. Za niedbałe używanie uważa się okoliczności, w których bez
specjalnego wysiłku i w sposób niedozwolony w jej posiadanie mogą wejść osoby trzecie. Jako zaniedbanie traktuje się również odstąpienie przez właściciela karty lub przekazanie zapisanych w niej danych osobom trzecim. Karta może być używana
jedynie w celu, na który została wydana. Każde inne użycie karty jest zabronione. Niewłaściwe użycie karty upoważnia RORT
REGION LIPTÓW do przedterminowego wypowiedzenia umowy, zgodnie z punktem 1.10.
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1.9. Zmiana zakresu usług i cen u partnerów
1.9.1 Ograniczenie oferowanych przez umownych partnerów LIPTOV Card usług może nastąpić w wyniku niekorzystnej sytuacji
pogodowej, okoliczności związanych z porą roku lub z powodów technicznych i prac konserwacyjnych. W przypadku wystąpienia poważnych powodów, których następstwem jest ograniczenie realizacji oferowanych usług, RORT REGION LIPTÓW i Klaster
LIPTÓW mają prawo do przedterminowego ukończenia współpracy. W przypadku ograniczenia lub całkowitego zaniechania
świadczenia usług z wyżej wymienionych powodów, właściciel karty nie ma prawa do żadnej rekompensaty lub obniżki ceny.
O ograniczeniu lub zaniechaniu świadczenia usług RORT REGION LIPTÓW i Klaster LIPTÓW powiadomią w możliwie najkrótszym
terminie na stronie internetowej visitliptov.sk
1.9.2. Zmiana cen pobieranych przez partnerów zastrzeżona. RORT REGION LIPTÓW ani Klaster LIPTÓW nie odpowiadają za
politykę cenową umownych partnerów i nie ponoszą odpowiedzialności za ceny ich usług. Wysokość zniżek udzielanych przez
partnerów właścicielom LIPTOV Card jest niezmienna w czasie całego sezonu turystycznego.
1.10. Okres ważności umowy
1.10.1. LIPTOV Card – umowa obowiązuje podczas okresu ważności LIPTOV Card (dalej „tylko okres ważności umowy”). Ważność karty jest nieograniczona. Jej właściciel jest uprawniony do korzystania z niej podczas ważności umowy i LIPTOV Card.
1.10.2. Z istotnych powodów właściciel karty i RORT REGION LIPTÓW mają prawo do przedterminowego i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzenia LIPTOV Card – umowy. Powodem ukończenia stosunku umownego może być niewłaściwe użycie
karty przez jej właściciela lub jej odstąpienie osobom trzecim. W tym przypadku RORT REGION LIPTÓW jest uprawniony do
zablokowania karty bez rekompensaty. Jej właściciel ma obowiązek bezzwłocznego jej wydania.
1.10.3 Automatyczne przeniesienie zniżkowych usług na dalszy, bezpośrednio następujący sezon turystyczny będzie możliwe
po zakończeniu aktualnego sezonu.
1.11. Utrata/kradzież
W przypadku utraty lub kradzieży karty konieczne jest jak najszybsze zgłoszenie tego faktu RORT REGION LIPTÓW, która natychmiast kartę zablokuje. Właściciel karty otrzyma nową kartę w cenie aktualnej LIPTOV Card.
1.12. Ochrona danych
Klaster LIPTÓW rejestruje i przetwarza wszystkie dane osobowe właściciela karty, które uzyska na podstawie nawiązanego
stosunku umownego, regulującego warunki używania LIPTOV Card. Przy wystawianiu karty klient jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza osobowego właściciela karty” (dalej tylko „formularz osobowy”), w którym podaje swoje dane osobowe:
imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania, adres e-mailowy (dalej tylko „dane”). W przypadku uzyskania
karty podczas zakwaterowania w obiekcie umownego partnera, należy w formularzu podać także termin pobytu. Zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dla OOCR REGION LIPTOV i Klaster LIPTOV wyraża właściciel
karty swoim podpisem na osobistym formularzu. Klaster LIPTÓW za pomocą systemu zabezpieczającego zobowiązuje się do
ochrony przekazanych mu danych przed kradzieżą lub ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem. Równocześnie Klaster
LIPTÓW zobowiązuje się do nieudostępniania lub przekazywania danych osobom trzecim. Jest to możliwe jedynie w przypadku pisemnej zgody właściciela karty. Posiadacz karty udziela zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 4 Dz.U. z 2013 r. Nr
122 ustawy o ochronie danych osobowych o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw OOCR REGION LIPTOV i Klastru LIPTOV
wyraźnie i dobrowolnie swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w następującym zakresie: imię, nazwisko,
data urodzenia, adres zamieszkania, termin pobytu i adres poczty elektronicznej, w celu ich przechowywania, gromadzenia,
zapisywania do postaci elektronicznej, przeglądania, przegrupowania, kombinowania, przemieszczania, wykorzystywania,
przechowywania, blokowania, likwidacji, ich przepływu transgranicznego, świadczenia, udostępniania ich publikowania, oraz
ich kolejnego przetwarzania przez wybranych pośredników. Zarówno posiadacz karty udziela zgody dla OOCR REGION LIPTOV
na udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, numer Liptov karty dla zakładu ubezpieczeń: Generali Poisťovňa, a. s., z
siedzibą: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratysława, Republika Słowacka, REGON: 35 709 332, w celu grupowego ubezpieczenia
turystycznego posiadacza karty dla ubezpieczenia kosztów ratownictwa w górach w Republice Słowackiej, i to na ich przechowywanie, zbieranie, gromadzenie, zapisywanie do postaci elektronicznych, przeglądanie, przegrupowanie, kombinowanie,
przemieszczanie, wykorzystywanie, przechowywanie, blokowanie, likwidację, na ich przepływ transgraniczny, świadczenie,
udostępnianie lub ich publikowanie. Powyżej udzieloną zgodę posiadacz karty udziela na okres ważności karty LIPTOV Card
zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami handlowymi.
1.13. Miejsce realizacji i sporów sądowych
W przypadku sporów sądowych obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Słowackiej. Miejscem postępowania sądowego dla
LIPTOV Card-umowy jest właściwy Sąd Powiatowy w Liptowskim Mikulaszu. W Liptowskim Mikulaszu 1.5. 2017.
Ogólne warunki handlowe Programu lojalnościowego Liptov Region Card znajdują się na stronie internetowej www.visitliptov.
sk w części Liptov region card.

www.penzionfontana.sk
www.penzionmirabel.sk

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

LIPTOV REGION CARD ZADARMO
BEŠEŇOVÁ
Apartmán MAGDALÉNA,
Bešeňová
Apartmán Matej, Bešeňová
Apartmánový dom u Ivky,
Bešeňová
Apartmány BEST, Bešeňová
Apartmány Bešeňová Butterfly,
Bešeňová
Apartmány ZARIA a Vera,
Bešeňová
Bešeňová
Gazdovský dvor Bešeňová
Green cottage Bešeňová
Hotel FLÓRA, Bešeňová
Hotel Summit***, Bešeňová
Chalupa pri vodopáde, Lúčky
Chalupa Sonja, Lúčky
Kúpele Lúčky
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www.apartmany-zaria.sk
http://www.apartmanmatej.sk/sk
www.besenovabest.sk
www.apartmanybesenova.eu
www.apartmany-zaria.sk
www.besenova.com
www.gazdovskydvor.com
www.besenovaflora.sk
www.hotelsummit.sk
www.ubytovanieluckykupele.sk
www.chalupasonja.sk
www.kupele-lucky.sk

Penzión AGROTHERMAL,
Bešeňová
Penzión BREJK, Liptovské Sliače
Penzión Fontana***, Bešeňová
Penzión Mirabel, Liptovský
Michal
Penzión za mlynom,
Liptovská Teplá
Privát Magdaléna, Bešeňová
Privát Miluška 160, Bešeňová
Privát Miluška 161, Bešeňová
Privát Miluška 93, Bešeňová
Privat u Benkov, Lúčky
River Cottage Bešeňová
Ubytovanie na súkromí,
Liptovská Teplá
Vila Ajka Bešeňová
Vila Bobrík, Bobrovník
Vila Michal, Liptovský Michal

JASNÁ NIZKE TATRY
Apartmánový dom Vila Vista,
Demänovská dolina
Apartmány Centrum,
Pavčina Lehota
Apartmány Jasná č. 7 & 20,
Demänovská dolina
Apartmány Kongen Jasná,
Demänovská dolina
Apartmány Nízke Tatry,
Pavčina Lehota
Apartmány Pacific,
Demänovská dolina
Apartmány Skihouse Jasná,
Demänovská dolina
Bungalovy Jasná,
Demänovská dolina
Hotel Bystrina,
Demänovská dolina
Hotel FIS Jasná****,
Demänovská dolina
Hotel Liptov,
Demänovská dolina
Hotel Ostredok***, Demänovská
dolina
Hotel Poľovník, Demänovská
dolina
Hotel SKI, Demänovská dolina
Hotel Tri Studničky**** Jasná,
Demänovská dolina
Hotel*** SOREA Ďumbier,
Liptovský Ján
Hotel*** SOREA SNP,
Demänovská dolina
Chalets Jasna de Luxe,
Demänovská dolina
Chata Hana, Demänovská dolina
Chata Ski Chopok,
Pavčina Lehota
Chata Ski Jasná, Pavčina Lehota
Penzión Adriana (Solum),
Demänovská dolina
Penzión Daniela, Pavčina Lehota
Penzión TROIKA, Pavčina Lehota
Penzión Veronika,
Demänovská dolina
Privát Ivina, Pavčina Lehota
Privát Ján Urban,
Pavčina Lehota
Privát Miroslava,
Pavčina Lehota
Privát Severka, Pavčina Lehota
Rekreačná chata Milka, Pavčina
Lehota
RELAX penzión J&L, Pavčina
Lehota
Ubytovanie Hôrky, Pavčina
Lehota
Wellness Hotel GRAND****
Jasná, Demänovská dolina
Hotel Smrek, Liptovský Hrádok

www.agrothermal-besenova-sk.
book.direct

www.penzionzamlynom.sk
www.miluska.sk
www.miluska.sk
www.miluska.sk
www.ubytovanieluckykupele.sk
www.rivercottage.webnode.sk
www.prijemne.unas.cz
www.vilaajkabesenova.sk
www.bobrik.sk
www.vilamichal.sk/sk/

visitliptov.sk

Chata pod Lazíkom, Dovalovo
Penzión Larion, Kráľova Lehota
Penzión pod Kriváňom,
Liptovský Hrádok
Penzión TEMPO-TATRY, Pribylina
Privát Eden, Pavlova Ves
Apartmánový dom Martha,
Liptovský Ján

www.vilajasna.sk
www.rekreas.sk
www.apartmany-jasna.szm.com
www.apartmanykongenjasna.sk

www.sorea.sk
www.strachanovka.sk
www.sanktjohann.sk
www.penzionhelena.sk
www.villavictoria.sk
www.apartmanychopok.sk

www.apartmanynizketatry.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

www.apartmany-demanovskadolina.sk

Apartmán Linda, Liptovský
Mikuláš
Apartmán Škorupovo, Bobrovec
Apartmány ADA, Liptovský
Trnovec
Apartmány ADAVY,
Liptovský Mikuláš
Apartmány Horalka,
Liptovský Mikuláš
Apartmány LIPTRADE,
Liptovský Mikuláš
Apartmány Majka, Bodice
Apartmány Pohoda,
Liptovský Mikuláš
Demänová 238, Demänová
Dom Jasná, Demänová
Dom Michaela,
Liptovský Mikuláš
GABI Penzión, Bodice
Holiday Village Tatralandia,
Liptovský Mikuláš
Holidayraj, Malatíny
Horský hotel Mních, Bobrovec
Hotel EUROPA,
Liptovský Mikuláš
Hotel Jánošík****,
Liptovský Mikuláš
Hotel KLAR***,
Liptovský Mikuláš
Hotel Koliba Gréta***,
Liptovská Sielnica
Chalupa na Liptove,
Liptovský Trnovec
Chalupa u Urbanov, Ľubeľa
Chata Relax Chopok,
Liptovský Mikuláš
Chatky Aquatherm,
Liptovský Trnovec
Liptov Holiday,
Liptovský Mikuláš
Liptovská drevenica, Bodice
Milanov dvor (Ubytovanie
v súkromí Alena Kucháriková),
Liptovský Mikuláš
Montana - apartmány a chata,
Bobrovec
Penzión AJDA,
Liptovský Mikuláš
Penzión Atlas,
Liptovský Mikuláš
Penzión DRAK, Demänová
Penzión Fortuna, Demänová
Penzión Mara,
Liptovský Trnovec
Penzión Mária, Bodice
Penzion MAXIM,
Liptovský Mikuláš
Penzión Squash,
Liptovský Mikuláš
Penzión u Hološov, Smrečany
Privát Abahouse,
Liptovský Mikuláš
Privát Horička,
Liptovský Mikuláš
Privát Inka, Liptovský Mikuláš
Privát Lienka, Liptovský Mikuláš

www.skihouse.sk
www.bungalovyjasnalucky.sk
www.hotelbystrina.sk
www.fisjasna.sk
www.hotel-liptov.com
www.ostredok.sk
www.hotelpolovnik.sk
www.hotelski.sk
www.tristudnicky.sk
www.sorea.sk
www.sorea.sk
www.chaletyjasna.sk
www.chatahana.sk
www.ubytovanie-jasna-chopok.sk
www.ubytovanie-jasna-chopok.sk
www.penzionadriana.sk
www.privatdaniela.sk
www.troika.sk
www.penzionveronika.sk
www.ivina.sk
www.privaturban.szm.sk

www.privatseverka.sk
www.chatamilka.eu
www.relaxpenzion.sk
www.horky.sk
www.grandjasna.sk
www.smrek.sk/uvod
www.podlazikom.sk
www.penzionlarion.sk
www.penzionpodkrivanom.sk
www.penzion.tempotatry.sk
www.privateden.com
www.ubytovaniemartha.sk

LIPTOVSKÝ JÁN
Hotel Liptovský dvor****,
Liptovský Ján
Hotel Svätojánsky kaštieľ,
Liptovský Ján

Hotel*** SOREA Máj,
Liptovský Ján
Hotel*** Strachanovka,
Jánska koliba, Liptovský Ján
Penzión Sankt Johann,
Liptovský Ján
Vila Helena, Liptovský Ján
VILLA VICTORIA, Liptovský Ján
Apartmán Chopok,
Liptovský Mikuláš

www.liptovskydvor.sk
www.svatojanskykastiel.sk

www.skorupovo.sk
www.mara.sk
www.apartmanyadavy.sk
www.horalka-liptov.sk
www.apartmanyliptrade.sk
www.apartmanymajka.sk
www.apartmanypohoda.cz
www.dommarko.sk/domjasna.html

www.tatralandiavillage.sk
www.holidayraj.sk
www.hotelmnich.sk
www.hoteleuropalm.sk
www.hoteljanosik.sk
www.klar.sk
www.kolibagreta.sk
www.chalupanaliptove.sk
www.chalupaliptov.webnode.sk
www.ubytovanie-jasna-chopok.sk
www.mara.sk
www.liptov-holiday.sk
www.liptovskadrevenica.sk
www.milanov-dvor.webnode.sk
www.liptov.sk/montana
www.ajda.sk
www.penzionatlas.eu
www.penziondrak.sk
www.ubytovaniefortuna.sk
www.penzionmara.sk
www.umackov.sk
www.jasna-ubytovanie.sk
www.squash-liptov.sk
www.penziontatry.eu
www.abahouse.sk
www.horicka.sk
www.privatinka.sk
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Privát LUBIKA, Trstené
Privát Majo s.r.o., Bodice
Privát MAKO, Trstené
Privát Mirika, Demänová
Privát Monika,
Liptovský Mikuláš
Privát Ondrej, Liptovský Mikuláš
Privát Vila Viktoria, Demänová
Privat Voyage,
Liptovský Mikuláš
Privát VYPKA, Demänová
Rekreačný dom SHALOM,
Smrečany
Relax hotel Sojka***, Malatíny
TATRALANDIA Holiday Village
č.118, Liptovský Mikuláš
Trimount Drevenice, Bobrovec
Ubytovanie v súkromí Anna
Jusková, Liptovský Mikuláš
Vila Daniel, Liptovský Mikuláš
Vila Demänová, Demänová
VILA HORAL, Demänová
Vila Rado, Smrečany
Villa Harmony, Liptovský
Mikuláš
Villa Svorad, Prosiek
Villapark Vlašky, Vlašky
Apartmán č. 15 - Vila Alžbeta,
Ružomberok

RUŽOMBEROK
www.privatmako.sk
www.privat-demanova.sk
www.privatmonika.sk
www.privat-viktoria.sk
www.privat-vypka.sk
www.shalom.sk
www.sojka.eu
www.chalupanaliptove.sk
www.trimount.sk
www.hotos.biz
viladaniel.webnode.sk
www.vilademanova.sk
www.vilahoral.sk
www.vilarado.sk
www.villa-harmony.sk
www.villasvorad.sk/en/index.html
www.villapark-vlasky.sk

Apartmán Helena 15,
Ružomberok
Apartmánový dom FATRAPARK
1, Ružomberok
Apartmánový dom Fatrapark 2,
Ružomberok
Hotel Hrabovo, Ružomberok
Chata Anka, Ružomberok
Chata Brdo, Ružomberok
Chata Kamenár, Ružomberok
Chata Malinô Brdo, Ružomberok
Chata u Sovičky, Ružomberok
Jazierce, Biely Potok
Koliba u dobrého pastiera,
Ružomberok
Motel Ranč, Ružomberok
Penzión Andrej, Ružomberok
Penzión Astória, Ľubochňa
Penzión Blesk, Ružomberok
Penzion Emilia, Ružomberok
Penzión SIDOROVO, Ružomberok
Rekrea - Škutovky, Ružomberok
Skiprivat Hollá, Ružomberok
Štúdio Helena 5 - Apartmány
Hrabovo, Ružomberok
Vila Helena 2, Ružomberok
Vila Olympia č.3, Ružomberok

www.apartmanyfatrapark.sk
www.fatrapark2.sk
www.hrabovohotel.sk
www.chataanka.sk
www.chatabrdo.sk
www.rekreas.sk
www.malino-brdo.ruzomberok.eu
www.chatausovicky.sk
www.jazierce.sk
www.kolibaupastiera.sk
www.motelranc.sk
www.penzionandrej.sk
www.penzion-astoria.sk
www.penzionblesk.sk
www.penzion-emilia.sk
www.penzionsidorovo.sk
www.skutovky.szm.com
www.skiprivat.sk
www.malino-brdo.ruzomberok.eu

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA / WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
SOS emergency hotline
Rýchla zdravotná služba / Ambulance Service
Horská záchranná služba / Mountain Rescue Service
Horská záchranná služba Nízke Tatry – Jasná
Horská záchranná služba Veľká Fatra
Horská záchranná služba Západné Tatry – Žiarska dolina
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba / Helicopter Emergency
Medical Service
Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
Informačné centrum mesta Ružomberok
Infocentrum Jasná Nízke Tatry
Infocentrum Ružomberok – Malinô Brdo
Infocentrum Aquapark Tatralandia
Infocentrum Vodný park Bešeňová
Aqua Vital Park Kúpele Lúčky
LIPTOV REGION CARD Hotline
Informačné centrum Liptovský Ján

112 NONSTOP
155 NONSTOP
18 300 NONSTOP
+421 44 55 91 678
+421 48 41 99 724
+ 421 44 55 86 2018
18 155
+421 44 16 186
+421 44 43 21 096
+421 907 88 66 44
+421 43 22 606
+421 915 83 46 44
+421 44 43 07 708
+421 44 43 75 566
+421 915 888 014
+421 44 52 80 470

Vydáva: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci so združením cestovného
ruchu Klaster LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Krajskou organizáciou cestovného
ruchu – Žilinský turistický kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. • visitliptov.sk • Projekt Liptov Region
Card realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci s Klastrom Liptov
– združením cestovného ruchu a s podporou ich zakladajúcich členov. • Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. • Členovia Klastra Liptov
- mestá a obce (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Bobrovec, Bobrovník, Ižipovce, Liptovské Sliače, Liptovský Ján, Likavka, Lúčky, Ľubeľa, Malatíny, Pavlova Ves, Prosiek, Smrečany,
Štiavnička, Trstené) a subjekty cestovného ruchu (Aquapark Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Jasná
Nízke Tatry, KÚPELE LÚČKY, Ružomberok – Malinô Brdo). • Členovia OOCR REGION LIPTOV – mestá a
obce (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Demänovská Dolina, Lúčky, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Pribylina, Pavčina Lehota) a subjekty cestovného ruchu Aquapark Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, KÚPELE LÚČKY, snow&bike, 1. tatranská, DEMS • Zdroje fotografií: Marek Hajkovský, mapa regiónu – SIMPRES, Grafon, Ivan Malárik, Klaster Liptov, OOCR REGION
LIPTOV, ostatní partneri projektu. • Autorské práva: Kompletné písomné dielo je predmetom autorského
práva Klastra Liptov a nie je povolené jeho voľné šírenie bez jeho súhlasu.

www.facebook.com/slovakia.visitliptov
Stav k 1. 5. 2017, zmeny vyhradené. Vydavateľ nezodpovedá za zmeny cien a prípadné škody spôsobené
nesprávne uvedenými údajmi poskytovateľov služieb. / Stan na 1. 5. 2017, zmiany zastrzeżone. Wydawca nie
ponosi odpowiedzialności za zmiany cen i ewentualne straty spowodowane przez niewłaściwe informacje
podane przez świadczących usługi.
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