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ŻYWIECKY OKRES
1. Hotel Zacisze, 
Węgierska Górka
Objekt sa nachádza na úpätí 
Żywieckych Beskýd v obci Ci-
siec. Komplex Zacisze tvoria: 
zóna Wellnes&SPA – bazén, 
suchá sauna, parný kúpeľ, 
soľná jaskyňa, SPA a kozme-
tické salóny, ako aj kaviareň a 
konferenčno-banketové prie-
story.
• Adresa: ul. Turystyczna 1, Cisiec, 34-350 Węgierska Górka
• Webová stránka: hotelzacisze.pl 
• Kontakt: +48 33 860 15 10

2. Oddychovo-rekreačné stredisko JAZ 
– Hotel Beskidian, Węgierska Górka
Konferenčno-od-
dychový objekt 
sa nachádza vo 
Węgierskej Gór-
ke. V súčasnosti 
sa stredisko snaží 
získať trojhviezdi-
čkovú kategóriu. 
Hotel ponúka 
okrem ubytova-
cích kapacít 
aj banketovú sálu, konferenčné priestory, prístre-
šky na grilovanie, saunu, vírivka, biliard, stolný 
tenis a iné športové objekty.
• Adresa: ul. 3 Maja 12, 
34–350 Węgierska Górka
• Webová stránka: beskidian.com 
• Kontakt: +48 33 864 02 31

3. Dielňa regionálnych krojov umelecká 
agentúra „Jadwiga“, Przybędza
Majiteľkou dielne je Jadwiga Jurasz, 
ktorá šije goralské kroje a odevy  
s folkovými a folklórnymi prvkami. 
Jej výrobky získali uznanie nielen  
v Poľsku, ale aj v zahraničí.
• Adresa: ul. Cesarka 8, 
34-381 Przybędza
• Webová stránka: www.facebook.com/pracowniamodyregionalnej 
• Kontakt: +48 607 174 290 

4. Lyžiarsko-rekreačné stredisko „Przyłęków“, 
Hotel Żywiecki Medical & Sport ****, Przyłęków
Objekt sa nachádza na úpätí hory Jastrzębica v obci Przyłęków  
v gmine Świnna. Ponúka izby, 
apartmány a služby z oblasti 
MEDICAL SPA (zóna Wellness, 
vírivka, suchá sauna, parný 
kúpeľ v scenérii horského po-
toku) a Cardio štúdio so špor-
tovým a fitness príslušenstvom.
• Adresa: Kępka 3, 
34-331 Przyłęków
• Webová stránka: 
hotel-zywiecki.pl 
• Kontakt: +48 33 506 50 80

5. Aquapark Leśna, Leśna
Aquapark v Leśnej (gmina 
Lipowa) je veľkým vodným 
komplexom, ktorý je atrak-
ciou pre celý okres Żywiec.
• Adresa: Św. Michała Ar-
chanioła 570, Leśna, 
34-300 Żywiec
• Webová stránka: 
aquaparkzywiec.pl 
• Kontakt: 507 299 454

6. Park Habsburgovcov 
v Żywci
Park bol založený v 17. 
storoší v talianskom štýle, 
následne bol zmenený na an-
glický. Okrem krásy prírody  
v ňom možno obdivovať Palác 
Habsburgovcov, Starý zámok  
a Čínsky domček. V areáli 
parku je otvorená aj park mi-
niatúr a mestská mini zoo.

7. Starý zámok v Żywci 
Výstavba objektu sa pripisuje osvienčimským grófom a jeho začia-
tok sa datuje 
na 14. storočie. Následne sa stal majetkom Komorowských, neskôr 
Habsburgovcov. Prešiel premenou z gotického na renesančný štýl  
s krásnym arkádovým nádvorím. V roku 2005 
sa stal sídlom Mestského múzea. 

• Adresa: ul. Zamkowa 2, 34-300 Żywiec
• Webová stránka: muzeum-zywiec.pl 
• Kontakt: +48 33 861 21 24 
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8. Palác Habsburgovcov

Palác Habsburgovcov, tzv. Nový zámok, je klasicistický kaštieľ, ktorý 
vybudovali Habsburgovci na mieste starých hospodárskych budov 
zámku rodu Wielopolských. Kaštieľ navrhli vtedy veľmi známi archi-
tekti - Mączyński a Stryjeński.

9. MÚZEUM PIVOVARU V ŻYWCI
Moderné multimediálne múzeum. Mnohé zhromaždené exponáty, 
multimédia a interaktívne aplikácie prenášajú návštevníkov do 
dávnych čias. Návštevníci majú možnosť spoznať bohaté dejiny pi-
vovarníctva a technológiu výroby piva. Medzi stovkami exponátov sa 
nachádzajú početné 
zbierky fliaš, pohárov 
a pivných krígľov. Po 
prehliadke majú ho-
stia príležitosť ochut-
nať żywiecké pivo a 
nakúpiť suveníry.
• Adresa: ul. Browar-
na 88, 34-300 Żywiec
• Webová stránka: 
muzeumbrowaru.pl 
• Kontakt: 
+48 33 861 24 57

10. Amfiteáter pod Grojcom
Amfiteáter pod Grojcom je 
miesto mnohých kultúrnych 
stretnutí organizovaných  
v Żywci. 
V roku 2014 prešiel úplnou 
modernizáciou a stal sa tak 
turistickou atrakciou, ktorej 
ďalšou výhodou je aj jeho 
umiestnenie na úpätí Groj-
ca. 

11. Kostol sv. Kríža v Żywci
Kostol sv. Kríža v Żywci – gotický kostol v Żywci, ktorý sa nachádza 
v centre mesta, v časti zvanej Rudza. Je to filiálny kostol farnosť 
Narodenia Najsvätejšej Panny Márie v Żywci.

12. Konkatedrála Narodenia 
Najsvätejšej Panny Márie 
v Żywci
Chrám bol vybudovaný v 15. 
storočí, s vysokou vežou a ocho-
dzou na vrchu. Medzi cenné go-
tické diela patrí reliéf Zosnutia 
Panny Márie z obdobia okolo 
roku 1500. Interiér kostola 
je barokový.
• Adresa: ul. Zamkowa 6, 
34-300 Żywiec
• Webová stránka: 
parafiazywiecka.net

13. Reštaurácia Stara Karczma 
v Jeleśni
Karczma w Jeleśni je pamiatko-
vý drevený hostinec pravdepo-
dobne z 18. storočia, je to jeden  
z dvoch pôvodných 
objektov. V súčasno-
sti tam pripravujú tra-
dičné jedlá. 
• Adresa: Rynek 12, 
34-340 Jeleśnia
• Webová stránka: 
starakarczma.eu
• Kontakt: 
+48 33 863 60 13

14. ŻYWIECKY 
ETNOGRAFICKÝ 
PARK V ŚLEMIENI
Tento park je 
múzeom v prírode 
v Poľsku a tretím 
a súčasne najmla-
dším v sliezskom 
vojvodstve. Odzr-
kadľuje urbanistic-
ké usporiadanie 
a architektúru de-
dín z oblasti Ży-
wieckych Beskýd. 
Návštevníci môžu 
obdivovať: školu  
z roku 1900, sýpku z 19. storočia, kompletnú sedliacku usadlosť  
s obytným domom z roku 1895, vyhňu zo začiatku 20. storočia, ma-
lebnú „chatu bylinkárky“ a lekáreň z malého mestečka.
• Adresa: ul. Łączna 2a, 34-323 Ślemień
• Webová stránka: etnopark.pl 
• Kontakt: +48 534 631 330

15. Hotel Dębina ***, 
Żywiec
Hotel Dębina je ideál-
nym miestom na od-
dych pre celé rodiny s 
deťmi, ale aj výbornou 
ponukou na služobné 
pobyty. Má mnohoro-
čné skúsenosti v ob-
lasti gastronomických 
služieb a organizovania 
rozmanitých príležitost-
ných podujatí.
• Adresa: ul. Kopernika 2, 34-300 Żywiec
• Webová stránka: hoteldebina.pl 
• Kontakt: 509 910 780

16. Lyžiarske trate v Korbielowe
Trate a lyžiarske vleky v masíve Pilska v Korbielowe sú najvyššie 
položenými trasami v Beskydách. Trate sú rozmanité a vďaka tomu, 
nepôsobia na lyžiara monotónne, sú vhodné ako pre začiatočníkov 
tak pre skúsených lyžiarov.
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SUSKÝ OKRES
1. Zámkovo-parkový komplex

Súčasťou zám-
kovo-parkového 
komplexu je re-
nesančný zámok 
tzv. „Malý Wa-
wel”, ktorý bol 
rezidenciou významných poľských rodov, vlastniacich suské pan-
stvo. V južnej časti komplexu sa rozprestiera pekný park. V priebehu 
stáročí sa podoba parku niekoľkokrát menila, no dnes z väčšej časti 
nesie podobu romantickej záhrady z 19. storočia v štýle tzv. „anglic-
kého parku” s malebným rybníkom a mostíkmi. V zámku má sídlo: 
Mestské múzeum Suchej Beskidzkiej, Mestské kultúrne stredisko – 
Zámok spolu s Galériou umenia, Vysoká škola cestovného ruchu 
a ekológie, Združenie milovníkov suskej zeme, Športové združenie 
lukostreľby „Zamek Suski” a hotel s reštauráciou „Kasper Suski”.
• Adresa: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
• Webová stránka: zameksuski.pl, 
• Kontakt: 33 874 13 03
Muzeum www.muzeum.sucha-beskidzka.pl, kontakt: 33 874 26 05

2. Kaplnka konfederátov na kopci Jasień
Kaplnka konfederátov sa týči na vrchole kopca Jasień. Bola posta-
vená v 18. storočí na pamiatku bojov barských konfederátov s Mo-
skalmi. Cesta ku kaplnke vedie po historickom náučnom chodníku  
z ulíc Batalionów Chłopskich a Zamkowej.

3. Kostolno-kláštorný komplex 
Navštívenia Najsvätejšej Panny Márie
Tvoria ho dva štylistický odlišné kostoly: starý zo začiatku 17. storo-
čia a nový z prelomu 19. a 20. storočia, ktorí sú medzi sebou prepo-
jené premostením. Okrem k súboru patrí kláštor, ktorý plní v súča-
snosti úlohu fary a tri kaplnky zo 17. storočia: tzv. zvonica, kaplnka 
sv. Huberta a sv. Anny.

4. „Starý” kostol (17. storočie)
Kostol je postavený podľa ne-
skorogotickej tradície s mno-
hými renesančnými architekto-
nickými a ozdobnými prvkami. 
Jednoloďový chrám s malým 
presbytériom uzatvoreným ste-
nou a bočnou kaplnkou Sedem-
bolestnej Panny Márie pochádza 
z prvej polovici 17. storočia. 
Kostol nemá vežu, iba malý ple-
chom pokrytý sanktusník.

5. „Nový” kostol 
(prelom 19. a 20. storočia)
Nový kostol (zasvätený tak isto 
ako starý Navštíveniu Najsväte-
jšej Panny Márie) je prepojený 
so starým kostolom premoste-
ním na prízemí. Bol postavený 
na prelome 19. a 20. storočia. Je 
to jednoloďová budova s mohut-
nou, 54 metrov vysokou vežou, 
ktorá sa dominantne týči nad 
mestom.
• Adresa: ul. Kościelna 3, 
34-200 Sucha Beskidzka
• Webová stránka: parafiasucha.pl 

6. Krčma „Rzym”
Krčma bola postavená v polovi-
ci 18. storočia. Interiér krčmy sa 
vyznačuje regionálnymi prvka-
mi, ktoré nadväzujú na ľudovú 
tradíciu żywieckých a babiohor-
ských goralov. Môžete 
tu ochutnať špeciality 
regionálnej kuchyne ako 
napr.: regionálnu polie-
vku z nakysnutej múky 
– żurek, jedlo pomeno-
vané diablik a šatanskú 
mixtúru.
• Adresa: Rynek 1, 
34-200 Sucha Beskidzka
• Webová stránka: karczma-rzym.com 
• Kontakt: tel: 33 874 27 97 

7. Mestské stredisko športu a rekreácie (Miejskie Centrum 
Sportu i Rekreacji) „Babia Góra” 
V modernom športovom komplexe sa nachádza zmodernizovaný 
štadión vybavený modernou infraštruktúrou, športový komplex Or-
lik, sezónne klzisko biely Orlik a posilňovňa pod holým nebom.
• Adresa: ul. Płk.T. Semika 2, 34-200 Sucha Beskidzka
• Webová stránka: mcsir.sucha-beskidzka.pl 
• Kontakt: +48 512 450 733

8. Turistické chodníky
V centre Beskýd sa nachádza Sucha Beskidzka, ktorá je výborným 
východiskovým bodom pre milovníkov horských túr. Z mesta sa 
bez problémov môžete dostať do neďalekých obcí, z ktorých vedú 
mnohé turistické chodníky napr. na Babiu horu (1725 m n. m.), 
Policu (1369 m n. m.), Jałowiec (1111 m n. m.), Koskowú Góru  
(866 m n. m.) alebo Leskowiec (922 m n. m.).

Beskidzka
Sucha 
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NOWOTARGSKÝ OKRES
1. Rodinné lyžiarske stredisko „Czorsztyn – Ski”, Kluszkowce
Lyžiarske stredisko sa 
nachádza na úpätí Gor-
cov a Pienín v Kluszkow-
ciach. Stredisko ponúka 
rôzne lyžiarske trasy, 
požičovňu lyží, certifi-
kovanú lyžiarsku školu  
a stravovacie služby.
• Adresa: 
ul. Kamieniarska 30 a, 
34-440 Kluszkowce
• Webová stránka: czorsztyn-ski.com.pl
• Kontakt: +48 18 26 50 222

2. Poľské združenie pieninských pltníkov, Sromowce Wyżne
Združenie sa venuje organi-
zácii splavu prielomu Dunajca 
a umožňuje tak kochať 
sa Pieninami z vodnej trasy. 
• Webová stránka: flisacy.pl
• Kontakt: +48 18 2629721

3. Reštaurácia Karczma u Borzanka, Nowy Targ
Štýlová reštaurácia pôsobí v gastronómii od roku 2003 a riadia ju jej 
zakladatelia, rodina Borzęckých. Historická podoba hostinca zo 17. 
storočia, v ktorom sa reštaurácia 
nachádza, je ďalšou výraznou 
kultúrnou a historickou hodno-
tou. 
• Adresa: ul. Waksmundzka 105, 
34-400 Nowy Targ
• Webová stránka: uborzanka.pl 
• Kontakt: +48 18 264 10 87

4. CYKLOTRASA OKOLO TATIER
Historicko-kultúrno-prírodná trasa 
okolo Tatier je spoločným poľsko-
-slovenským značkovým produktom 
cestovného ruchu Euroregiónu „Ta-
try“, v rámci ktorého je naplánovaná 
výstavba viac ako 250 km cyklotrás, 
lyžiarskych a bežeckých tratí okolo 
Tatier. Okruh vedie cez kultúrno-historické oblasti nachádzajúce sa 
na oboch stranách Tatier: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš. 

5. CYKLOTRASA
Nádherná prírodná scenéria je rozhodne 
jednou z výhod novotargskej cyklotrasy. 
Prakticky z každého miesta sa môžete 
kochať výhľadom na prekrásnu pano-
rámu Nowého Targu, Oravsko-nowo-
targskej kotliny, Babej hory a predovšet-
kým na masív Tatier. Trasa sa začína v 
prírodnej rezervácii „Bór na Czerwonem”, a vedie zaujímavým úze-
mím prekonávajúc obe rieky Dunajec, Mestský park, sídlisko Bór  
a lesný komplex Bór, v ktorom sa spája s hlavnou cyklotrasou Nowy 
Targ – Suchá Hora.

6. RADNICA S PODHALIANSKYM MÚZEOM
R adnica bola postavená na prelome 19. a 20. storočia v pseudo-
klasicistickom štýle. Nachádza sa na mieste pôvodnej drevenej 
radnice. Budova je 
sídlom Podhalianske-
ho múzea Czesława 
Pajerského ktoré po-
núka bohaté zbierky 
prezentujúce reme-
slo, umenie a stálu 
expozíciu venovanú 
Jánovi Pavlovi II. 
• Adresa: ul. Rynek 1, 
34-400 Nowy Targ
• Kontakt: 
+48 18 26 677 76

7. NOVÁ TRŽNICA
Tradícia nowotarg-
ských jarmokov je 
veľmi stará, siaha 
až do 16. storočia. 
Atmosféra nowo-
targských jarmokov 
bola, a dodnes je, 
neopakovateľná a jediná svojho druhu. Na trhovisko prichádzajú 
zákazníci z celého Podhalia a zo susedného Slovenska. Bez po-
chyby je pre mnohých obchodníkov a zákazníkov štvrtkový alebo 
sobotný jarmok dôležitou udalosťou, tak ako pred stáročiami. 
• Adresa: ul. Targowa, 34-400 Nowy Targ
• Webová stránka: targowica.eu 
• Kontakt: +48 883 454 910

8. Prírodná Rezervácia BÓR NA CZERWONEM
Je to jediná prírodná rezervácia lesných rašelinísk v Oravsko-nowo-
targskej kotline. Jej rozloha pred-
stavuje až 114 hektárov. V prírod-
nej rezervácii Bór na Czerwonem 
bol zriadený prírodovedný náučný 
chodník, ktorého trasa končí pri 
rozhľadni.

9. BEŽECKÉ TRATE S PODHALAŃSKÝM BEHOM JÁNA PAVLA II
Nowy Targ je vhodným miestom pre beh na lyžiach s prekrásnou 
panorámou Tatier a Gorcov. 
Celková dĺžka trás predstavuje  
21 kilometrov: 15 km okolo 
prírodnej rezervácie „Bór na Czer-
wonem”, 5 km cez tzv. Bór Kom-
binacki a ďalej na osvetlenom 
bežeckom štadióne.

10. HORSKÁ CHATA KOLIBA ŁAPSOWA POLANA
Položená na južných svahoch Gorcov - ŁAPSOWA POLANA je mie-
stom, ktoré je prístupné pre každého turistu. Koliba je príjemnou 
alternatívou na popoludňajšiu kávu v 
prekrásnom okolí s výhľadmi na Nowy 
Targ a Tatry. Koliba ponúka približne 30 
ubytovacích miest a výborné kulinárske 
zážitky.
• Adresa: ul. Marfiana Góra 20, 
34-400 Nowy Targ
• Webová stránka: gorce-koliba.prv.pl 
• Kontakt: +48 535-579-403

11. LYŽIARSKE STREDISKO „DŁUGA POLANA” A „ZADZIAŁ”
Zimné športy zohrávajú v meste, ktoré je položené na úpätí hôr, 
dôležitú úlohu. Tradičným sa stalo zjazdové lyžovanie na dvoch ly-
žiarskych svahoch: Zadział a Długa Polana. Obe lyžiarske strediská 
sa tešia vysokej návštevnosti. Strediská preferujú predovšetkým ro-
diny s malými deťmi, ktoré si tu prišli oddýchnuť.
„Długa Polana”
• Adresa: os. Oleksówki 6a, 
34-400 Nowy Targ
• Webová stránka: dlugapolana.com 
• Kontakt: +48 18 266 62 62
„Zadział”
• Adresa: os. Zadział 13,
34-400 Nowy Targ
• Webová stránka: zadzial.pl 
• Kontakt: +48 18 266 91 37
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12. TURBACZ
Horská chata PTTK (Poľského zväzu turistov) Władysława Orkana 
sa nachádza vo výške 1283 m n. m. Chata je položená uprostred 
malebných bukovo-smrekových lesov, 
hneď pri hlavnej križovatke horských 
turistických chodníkov v Gorcoch, kto-
ré okrem iného vedú na Kudłoń, Gorc, 
Stare Wierchy, do Koniniek, Niedźwie-
dzia, Nowego Targu alebo Rabky. Hor-
ská chata poskytuje približne 110 uby-
tovacích miest.
• Adresa: os. Konfederacji Tatrzańskiej 
151, Waksmund
• Webová stránka: turbacz.net 
• Kontakt: +48 602 118 889

CIESZYŃSKÝ OKRES
1. Etno Chata Topolna, Goleszów

Etno Chaty Topolna – penzión a reštau-
rácie, ktoré sú zariadené v netradičnom 
štýle.
• Adresa: ul. Wiejska 22A, 43-440 Goleszów
• Webová stránka: topolej.pl
• Kontakt: +48 665 668 228

2. Beata Legierska, Koniaków
Beata Legierska je významná čipkárka  
z Koniakowa. Svoje práce založené 
nielen na tradičných, ale aj na jej autor-
ských vzoroch, prezentuje v celej krajine  
a v zahraničí. Vypracovala zborník vzo-
rov, v ktorom okrem tých svojich, pre-
zentuje aj najstaršie čipkárske motívy.

3. Centrum regionálneho produktu – Pastierske centrum v Ko-
niakowe, koliba, salaš, Pastierska výstava a Goralský obchodík
Pastierske centrum tvoria: tradičná drevená koliba, v ktorej sa vy-
rábajú syry, salaš so živými zvieratami a interaktívna pastierska 
výstava. Pre všetkých návštevníkov je dostupný interaktívny náučný 
chodník oboznamujúci so 
spracovaním vlny, na kto-
rom si môžete vyskúšať 
svoje sily pri jej česaní, 
pradení, ručných prácach, 
tkaní a valchovaní.Adres: 
43-474 Koniaków 33
• Strona 
www: seroscypek.pl 
• Kontakt: +48 602 128 388

4. Spolok priateľov Regionálneho muzea 
„Na Grapie”, Jaworzynka
Spolok prevádzkuje Regio-
nálne múzeum „Na Grapie” 
v Jaworzynke, ktoré zhro-
mažďuje kultúrne pamiatky 
regiónu – zariadenie goral-
ských domácností, ľudové 
kroje, poľnohospodárske 
stroje a fotografie. 
• Adresa: 
43-476 Jaworzynka 720 
• Webová stránka:
nagrapie.com
• Kontakt: +48 33 855 65 20

5. Kozia Farma, Brenna
Táto kozia farma sa nachádza v obci Brenna. Ide o hostinec  
a náučné stredisko, v ktorom sa nachádza goralsky zrub, pastier-
ska koliba, košiar so zvieratami  
a prístrešok, ktorý je rekonštruk-
ciou ovčiarne a obchodík s ľudovou 
umeleckou výrobou. 
• Adresa: ul. Sportowa 3, 
43-438 Brenna 
• Webová stránka: koziazagroda.com 
• Kontakt: +48 513 422 143

6. Beskydské múzeum A. Podżorského vo Wiśle
Sídlom Beskydského múzea je pochádzajúca z roku 1794 budova 
pôvodnej krčmy v centre Wisły. Stála expozícia múzea prezentuje ma-
teriálnu kultúru goralov zo Sliezskych Beskýd. Môžete si tu pozrieť aj 
zrekonštruovaný interiér „dymnej izby“ (v chate bez komína). Okrem 
toho sa vo fondoch múzea nachádza veľa príkladov ľudovej tvorby, 
vzácne umelecké zbierky s mnohými 
exponátmi z oblasti maliarstva a grafiky.
• Adresa: ul. Pawła Stellera 1, 
43-460 Wisła
• Webová stránka: muzeumwisla.pl
• Kontakt: 33 855 22 50

7. Chata Kawuloka
Je pamätnou regionálnou izbou, ktorá vznikla v roku 1863,  

a môžete v nej obdivovať historické vybavenie interiéru či dy-
movú pec. Majiteľom tejto izby bol Jan Kawulok, význam-

ný propagátor regionálnej kultúry, výrobca ľudových 
hudobných nástrojov a roz-
právač z Istebnej.
• Adresa: 43-470 Istebna 824
• Webová stránka: 
chatakawuloka.eu 
• Kontakt: +48 33 855 62 31

8. Linter Tour - Kompleks Zagroń Istebna, Istebna
Komplex Zagroń Istebna ponúka okrem lyžiarske-

ho strediska aj hotel, re-
štauráciu, aquapark Olza a 
okrem tohto aj Meridian Cen-

trum zdravia a energie. Objekt 
sa nachádza v Istebnej.

• Adresa: 43–470 Istebna 1588
• Webová stránka: istebna.org 

• Kontakt: +48 33 483 20 34

9. Agroturistické zariadenie v Brennej
Agroturistické zariadenie, ktoré pre-
vádzkuje Andrzej Cieślarski, v Brennej 
ponúka hosťom ubytovanie, jazdu na 
saniach a bričke, jazdu na koni a do-
máce výrobky.. 
• Adresa: ul. Malinka 5, 43-438 Brenna 
• Webová stránka: u-gazdy.pl 
• Kontakt: +48 33 855 86 43

10. Galéria športových trofejí Adama Małysza, Wisła
Galéria športových trofejí Adama Małysza sa nachádza vo Wiśle  
a ukazuje športové úspechy Maj-
stra – ocenenia, kombinézy, bun-
dy, lyže a všetko ostatné spojené 
s lyžiarskymi skokmi. 
• Adresa: ul. 1 Maja 48A 
43-460 Wisła
• Webová stránka: malysz.org
• Kontakt: +48 517 567 660

11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Połomiu”, Istebna
Agroturistická farma sa na-
chádza v Istebnej a ponúka 
ubytovanie a vlastnú domácu 
kuchyňu a potraviny – chlieb, 
med, syr a šunku. 
• Adresa: 43-470 Istebna 1491
• Webová stránka: bielesz.pl 
• Kontakt: +48 517 715 868
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12. Hlavné námestie v Strumieni
Centrom Strumienia je 
hlavné námestie s pre-
krásnymi meštianskymi 
domami, ktoré svedčia 
o jeho barokovej mi-
nulosti. Na námestí sa 
nachádza aj najstaršia 
na Sliezsku dodnes fun-
gujúca radnica z roku 
1628. Po rekonštrukcii 
sa radnica stala jed-
nou z vizitiek mesta.  
V pivniciach radnice sa 
nachádza Galéria pod 
radnicou (Galeria pod 
Ratuszem), ktorá vzni-
kla v roku 2010 v rámci 
poľsko-slovenskej spo-
lupráce.

13. Mestský park v Strumieni
Mestský park poskytuje oddych a možnosť inhalovať pri fontáne 
s jódovo-brómovou soľankou. V parku je možné hrať šach alebo 
basketbal a deti sa môžu zahrať na detskom ihrisku.

LIMANOWSKÝ OKRES

1. Hotel Górski Raj, Poręba Wielka
Hotel Górski Raj*** sa nachádza v blízkosti Gorczańského národ-
ného parku medzi lesmi, horami a potokmi. V hoteli je aj reštaurácia 
a zóna wellness.
• Adresa: Poręba Wielka 765, 34-735 Niedźwiedź
• Webová stránka: gorskiraj.com 
• Kontakt: +48 18 33 180 11

BIELSKY OKRES
1. Horská chata PTTK (Poľského turisticko-krajinovedného spo-
lku) na vrchu Szyndzielnia, Bielsko-Biała
Horská chata PTTK na Szyndzielni je najstaršou a najpopulárnejšou 
horskou chatou v Beskydách, je postavená z kameňa a jej architek-
túra nadväzuje na alpské horské chaty s vežičkou.
• Webová stránka: szyndzielnia.com.pl 
• Kontakt: +48 470 64 68

2. Jerzy Siodłak – Cestovný ruch/GOPR, Szczyrk
Grupa Beskidzka (Beskydská skupina) GOPR je jednu zo 7 regio-
nálnych skupín Górského Ochotniczého Pogotowia Ratunkowého 
(Dobrovoľnej horskej > záchrannej služby). Pôsobí na území s roz-
lohou 2 160 km2 v Sliezskych, Żywieckych, Malých a Makowských 
Beskydách, ktoré sa nachádzajú na území Sliezskeho vojvodstva 
v Bielskom a Żywieckom okrese a tiež na území Malopoľského vo-
jvodstva vo Wadowickom, Suskom a Novotarskom okrese.
• Adresa: ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk
• Webová stránka: beskidy.gopr.pl 
• Kontakt: +48 33 829 69 00

3. Lyžiarske trate v Szczyrku
Szczyrk je jedným z najznámejších lyžiarskych stredísk v Poľsku. 
Stredisko je obľúbenou destináciou nadšencov lyžovania. Lyžiari  
a snowboardisti majú k dispozícii viac ako 30 zjazdoviek s rôznym 
stupňom náročnosti, ktoré sa nachádzajú na svahoch vrchov 
Skrzyczne, Pośredni, Malinów, Beskid a iných pohorí, ktoré obklo-
pujú mestečko. 

SLOVAKIA
1. Medvedia štôlňa, Ziar
Ide o jediné banské dielo na Lip-
tove, ktoré je sprístupnené pre 
verejnosť. Miesto, ktoré človek 
tvrdou prácou vytvoril za desiat-
ky rokov s vidinou získania zlata. 
Názov Medvedia diera 
je medzi miestnymi ľuďmi pomer-
ne rozšírený. Niektorí pripisujú 
názov tomu, že v jej útrobách sa našli kosti medveďa a iní zas tomu, 
že v nej zimujú medvede. Ani jedna z týchto teórií nie je pravda.
• Webová stránka: stolna.sk 
• Kontakt: +421 908 640 061

2. Hotel **** Liptovský Dvor, Liptovský Ján
Hotel**** Liptovský dvor je malá rozprávková dedinka na konci Lip-
tovského Jána, rovno pod vrcholmi hôr Nízkych Tatier. Rezort pozo-
stáva zo samostatne stojacich dreveníc – apartmánov, hlavnej budo-
vy, Relax centra a tenisového kurtu. 
Jeho atmosféru dotvárajú výhľady 
na Nízke a Západné Tatry, horská 
rieka Štiavnica a malý potôčik tečúci 
stredom areálu.
• Adresa: Jánska dolina 438, 
032 03 Liptovský Ján
• Webová stránka: liptovskydvor.sk 
• Kontakt: +421 918 683 123

3. Penzión a Reštaurácia Drak, Liptovský Mikuláš
Tento rodinný penzión sa nachádza medzi vrchmi Vysokých  
a Nízkych Tatier. Ponúka vysokokvalitné jedlá slovenskej kuchyne  
a výborné wellness centrum, v ktorom sú 
za príplatok k dispozícii: parný kúpeľ, fínska sauna a vírivka. Je tam 
aj bar s krbom, kde si môžete vy-
chutnať svoj obľúbený nápoj.
• Adresa: Demänová 478, 
03101 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: 
penziondrak.sk/sk/ 
• Kontakt: +421 918 378 207
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4. Property Holding Wellness hotel Chopok ****, 
Liptovský Mikuláš
Wellness Hotel Cho-
pok sa nachádza  
v Demänovskej doli-
ne na úpätí Chopku, 
v blízkosti lyžiarskeho 
strediska Jasná. Po-
skytuje krytý bazén, 
krytú aj odkrytú vaňu 
s hydromasážou, ja-
skyňu so studenou 
vodou, hydromasážne sprchy, tepidáriom, 
5 sáun a rozmanité masáže. 
• Adresa: Demänovská Dolina 20, 
03101 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: hotelchopok.sk/pl 
• Kontakt: +421 911 611 386

5. Miroslav Saniga - Rozprávková vtáčia záhradka
V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho ka-
meňa v záhradke rodičovského domu vytvoril „Rozprávkovú vtáčiu 
záhradku” alebo „Vtáčí raj”. V modernej ekologickej terminológii ide 
o „ekodvor”, ktorý pozostáva 
z kŕmidiel, vtáčích búdok 
na spanie a hniezdenie, ako 
aj z billboardov, na ktorých 
sú nakreslené alebo nafotené 
vtáčiky. 
• Adresa: Liptovské Revúce 
754, 03474
• Webová stránka: saniga.sk 

6. Relax Hotel Sojka
Hotel a drevenice sa nachádzajú v strede liptovského regiónu, 
sú ukryté v tichu dedinky Malatíny. Nejde o typ hotela, aký by ste 
očakávali. Pozostáva z viacerých budov v tradičnom štýle, ktoré sú 
citlivo umiestnené v pekne upravenej záhrade. Okrem perfektných 
hotelových služieb ponúka hotel aj to najlepšie zo slovenskej kuchy-
ne, širokú ponuku najlepších 
belgických pív a množstvo tu-
ristických informácií. 
• Adresa: Malatíny 104, 
032 15 Malatíny
• Webová stránka: sojka.eu 
• Kontakt: + 421 044 547 56 56

7. Penzión Mária
Rodinný podnik, ktorý funguje od roku 2002 a stále rozširuje svo-
ju ponuku (napr.: e-shop, 
ozdravné pobyty). V súča-
snosti poskytuje 70 lôžok  
a veľa doplnkových služieb.
• Adresa: Demänová - Bo-
dice 41, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
• Webová stránka: 
penzionmaria.eu/pl 
• Kontakt: +421 908 910 171

8. Aquapark Tatralandia
Najväčší areál vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej Európe. 
Ponúka celoročný prímorský raj Tropical Paradise, svet miniatúr 
Tatrapolis, ubytovací komplex Holiday Village Tatralandia, ako aj 
možnosť zasurfovať si na Surf Waves, interiérovom surf simulátore. 
Počas letnej sezóny si na svoje prídu malí aj veľkí v 14 bazénoch 
s morskou, termálnou aj čírou 
vodou (9 v zime) a 26 toboga-
noch a šmýkačkách (5 v zime). 
Odporúčame aj regeneráciu  
v Keltskom saunovom svete 
(21 sáun a procedúr).
• Adresa: ul. Ráztocká 21, 
031 05 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: 
tatralandia.sk 
• Kontakt: +421 915 834 644

9. Park wodny Bešeňová
Bešeňová – termálne srdce Liptova. Bešeňová ponúka odpočinok  
v 18 bazénoch (v zimnej sezóne v 9-tich) s termálnou alebo priezra-
čnou vodou s teplotou až do 40 °C.. Energiu načerpáte v saunovom 
svete alebo oddychovom priestore Átria. Energiu načerpáte aj počas 
saunových rituálov v exkluzívnom Saunovom svete. V Bešeňovej náj-
dete okrem harmónie pre telo a dušu, aj zábavu pre všetkých členov 
rodiny na 15 toboga-
noch, v bazéne s vlnobi-
tím alebo počas raftova-
nia v divokej rieke.
• Adresa: Bešeňová 136, 
034 83
• Webová stránka:
besenova.com 
• Kontakt: 
+421 917 998 844

10. AQUA-VITAL Park KÚPELE LÚČKY, a.s. (S.A.)
KÚPELE LÚČKY sú 
to pravé miesto pre 
oddych, zlepšenie 
zdravotného stavu  
a načerpanie nových 
síl. Voľný čas môžu 
návštevníci stráviť 
v liečivej termálnej 
vode vo vnútornom a vonkajších bazénoch s teplotou vody od 28 
°C do 38 °C a saunách celoročne otvoreného AQUA-VITAL Parku. 
• Adresa: 034 82 Lúčky, powiat Ružomberok 
• Webová stránka: kupele-lucky.sk 
• Kontakt: +421 44 43 75 566

11. Jasná – raj pre lyžiarov, snowboardistov, freeriderov
Jasná Nízke Tatry, ako najväčšia lyžiarska aréna s výbornými pod-
mienkami pre zimné športy na Slovensku, ponúka nekonečné mo-
žnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu. Stredisko ponúka 50 km 
kvalitne upravených zjazdo-
viek rôznych obtiažností. Na 
Chopku premáva 28 lanoviek 
a vlekov s prepravnou kapaci-
tou viac ako 32 700 osôb za 
hodinu.
• Adresa: Demänovská doli-
na, 031 01 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: jasna.sk
• Kontakt: +421 907 886 644

12. Ski & bike family park Malinô Brdo
Stredisko je vyhľadávaným miestom oddychu nielen pre domácich 
návštevníkov, ale aj zahraničných turistov. K dispozícii je 12 km zjaz-
dových tratí, 8-miestna ka-
bínová lanovka, 4-sedačková 
lanovka, 2 lyžiarske vleky  
a 4 vleky pre začiatočníkov  
a deti.
• Adresa: Hrabovská cesta 
1679/31, 034 01 Ružomberok
• Webová stránka: 
skipark.sk
• Kontakt: +421 44 43 22 606
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13. SKI OPALISKO Závažná Poruba
5 umelo zasnežovaných 
zjazdoviek s dĺžkou 3,5 km,  
4 vleky a sedačková lanovka 
poskytujú dostatočný komfort 
bez dlhého čakania v radoch. 
K dispozícii je detský areál pre 
najmenších, sánkarská dráha, 
prírodné klzisko. V stredisku je tiež bežecký areál s osvetlením  
s celkovou dĺžkou 30 km bežeckých tratí.
• Adresa: 032 02 Závažná Poruba 2337
• Webová stránka: skiopalisko.sk
• Kontakt: +421 917 728 190 

14. ZOO Kontakt
Prvá ZOO, v ktorej dotýkať sa zvierat je dovolené a je možnosť spo-
znať úplne zblízka život približne 120 ich druhov. Môžete tu stretnúť 
medveďa, rysa, líšky, levy, tigra, pumu, kengury, 
veveričky, lamy, ťavu, papagáje, pelikány a iné.
• Adresa: ul.Ráztocká, 031 05 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: zookontakt.sk
• Kontakt: +421 919 220 760

15. Park MINI Slovensko
Jedinečný park miniatúr vybraných slovenských kultúrnych pamia-
tok v mierke 1:25. V parku je umiestne-
ných 17 modelov a železnica v mierke 
G s tromi traťami a viacerými vlakmi. 
• Adresa: 032 03 Liptovský Ján -  
Jánska dolina
• Webová stránka: minislovensko.sk
• Kontakt: +421 945 452 481

16. Hurricane Factory
Jediný veterný tunel na Slovensku  
s rýchlosťou až 270 km/h. Je to mie-
sto, kde si môžete vyskúšať aké to je 
lietať,vznášať sa a vyskúšať si tak silu 
hurikánu.
• Adresa: 03105 Liptovský Mikuláš 5
• Webová stránka: 
hurricanefactory.com
• Kontakt: +421903 544 331

17. Koliba u dobrého pastiera i Koliba Richtárka 
Toto miesto tvoria drevenice s tradičnou kuchyňou a architektúrou 
liptovského kraja. Areál U dobrého pa-
stiera sa nachádza v prekrásnom pro-
stredí Čutkovskej doliny len 1 km od 
mesta Ružomberok.
• Adresa: ul. Čremošná 8684, 034 06 
Ružomberok
• Webová stránka: udobrehopastiera.sk
• Kontakt: +421917 440 604

18. Koliba Strachanovka
Strachanovka je najväčšia tradičná koliba na Liptove nachádzajúca 
sa na začiatku Jánskej doliny v Liptovskom Jáne. Koliba ponúka 
typickú domácu slovenskú ku-
chyňu obohatenú o liptovské 
špeciality. 
• Adresa: Liptovský Ján 2067, 
032 03 Liptovský Ján
• Webová stránka: 
strachanovka.sk
• Kontakt: +421 907 465 567

19. Farma Východná
Farma umožňuje spoznať zážitkovou formou proces chovu kráv  
a ovečiek, naučiť sa viac o výro-
be a spracovaní mlieka, ochut-
nať tie najčerstvejšie syry ešte 
predtým, ako poputujú do ob-
chodov, stretnite sa s farmársky-
mi zvieratami naživo!
• Adresa: Východná 465, 032 32
• Webová stránka: 
farmavychodna.sk
• Kontakt: +421 949 860 944

20. Zespół zabytkowej architektury ludowej Vlkolínec
Vlkolínec je od roku 1993 zapísaný do Zoznamu svetového dedi-
čstva UNESCO. Ide o 
pozoruhodne zachovaný 
sídelný celok a poslednú 
obývanú osadu v karpat-
skom regióne, v ktorom 
sa snúbi tvorivá činnosť 
človeka s prírodou.
• Adresa: Vlkolínec, 
034 03 Ružomberok
• Webová stránka: 
vlkolinec.sk
• Kontakt: +421918 596 432

21. Demänovská ľadová jaskyňa i Demänovská jaskyňa Slobody
Národná prírodná pamiat-
ka Demänovské jaskyne 
na severnej strane Níz-
kych Tatier je najdlhším 
jaskynným systémom na 
Slovensku. Demänovská 
jaskyňa slobody dlhé 
roky očaruje bohatou sin-
trovou výplňou, podzem-
ným tokom Demänovky a 
jazierkami. Demänovská 
ľadová jaskyňa je pozoruhodná výskytom trvalej ľadovej výplne.
• Adresa: Demänovská dolina, 031 01 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: ssj.sk
• Kontakt: +421 44 553 61 01

22. Stanišovská jaskyňa
Jediná celoročne prístupná jaskyňa na Liptove otvorená každý deň. 
Dokonalý zážitok na vás čaká pri 
objavovaní čarovného podzemia so 
sprievodcami – jaskyniarmi a čelo-
vou lampou, ktorú dostanete pred 
vstupom.
• Adresa: 032 03 Jánska dolina – 
Liptovský Ján
• Webová stránka: stanisovska.sk
• Kontakt: +421 908 640 061

23. Marina Liptov
Športovo rekreačné 
stredisko Marina Liptov 
sa nachádza na brehu 
Liptovskej Mary v obci 
Bobrovník. Ponúka mo-
žnosti a profesionálne 
zázemie pre milovníkov 
jachtingu, vodného lyžo-
vania, rybárčenia a ďalších vodných športov a aktivít.
• Adresa: Bobrovník 140, 
032 23 Bobrovník
• Webová stránka: marinaliptov.sk
• Kontakt: +421 902 605 605

24. Zábavný park Obrovo
Zábavný park Obrovo ponúka deťom 
zábavu vo forme trampolíny, lanového 
prekážkového parku, lukostreľbu  
a streľbu zo vzduchovky, detský paint-
ball, kresliaci kútik, veľký 3D šach. 
• Adresa: Čremošná ulica, Čutkovská dolina, Ružomberok
• Webová stránka: obrovo.sk
• Kontakt: +421 911 294 734

25. Letná bobová dráha FUN Park Žiarce Pavčina Lehota
Je to najstrmšia letná bobová dráha na Slovensku. Na kilometer 
dlhej trati prekonáte 16 zákrut,  
6 terénnych nerovností a 2 
drevené rampy s maximálnou 
rýchlosťou 40 km/h.
• Adresa: 031 01 Pavčina Lehota
• Webová stránka: ziarce.sk
• Kontakt: +421 903 567 680
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26. Letné kúpalisko TERMAL raj Liptovský Ján
Raj zdravého oddychu náj-
dete na letnom kúpalisku 
TERMAL raj. Čaká na vás 
5 bazénov s termálnou lie-
čivou vodou, ktorá navo-
dzuje prirodzený oddych 
tela a podporuje dobrý 
spánok a celodenné ani-
mačné aktivity. 
• Adresa: 
032 03 Liptovský Ján
• Webová stránka: sorea.sk/maj
• Kontakt: +421 44 5208 100

27. Archeoskanzen Liptovská Mara – Havránok
Jedinečné archeologické múzeum v prírode NKP – Archeoskanzen 
Havránok sa nachádza nad hla-
dinou Liptovskej Mary. Havránok 
predstavuje jedno z najvýznamne-
jších archeologických nálezísk na 
Slovensku. Nachádzajú sa tu expo-
zícia rekonštruovaných objektov 
mladšej doby železnej, doby rímskej 
a stredoveku v prírode. 
• Webová stránka: liptovskemuzeum.sk
• Kontakt: +421 905 790 218

28. Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
Múzeum liptovskej dediny Pribylina dokumentuje ľudovú architek-
túru Liptova. Vzniklo v súvislosti so zaplavením rozsiahleho územia 
na západ od Liptovského Mikuláša pri výstavbe vodného diela Lip-
tovská Mara. Boli sem prevezené 
najvýznamnejšie kultúrne pamiatky, 
ktoré dnes tvoria základ expozície 
múzea.
• Adresa: 032 42 Pribylina
• Webová stránka: 
liptovskemuzeum.sk
• Kontakt: +421 918 680 297

29. Vodné mlyny Oblazy, Kvačianska dolina
Areál ľudových technických pamiatok 
- Oblazy so zrekonštruovanými dre-
venými vodnými mlynmi sa nachádza  
v jednej z najkrajších slovenských do-
lín v malebných Chočských vrchoch  
v Kvačianskej doline.
• Adresa: 032 23 Kvačany
• Webová stránka: oblazy.kvacany.sk, 
• Kontakt: +421 905 525 129

30. Grand Castle Liptovský Hrádok
Zrúcanina hradu Hrádok spolu s priľahlým kaštieľom tvoria oddávna 
dominantu Liptovského Hrád-
ku. Historické budovy po-
núkajú okrem ubytovania v 
originálne zariadených apart-
mánoch aj priestory pre kul-
túrne podujatia.
• Adresa: Ul. Magdaleny Zai 1, 
033 01 Liptovský Hrádok
• Webová stránka: 
grandcastle.sk
• Kontakt: +421 915 812 900

31. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Počas interaktívnej prehliadky sa môžete pozrieť do medvedieho 
brloha, vypočuť si zvuky prírody a zvierat alebo vyskúšať si plazenie 
v jaskyni. Prehliadku ukončíte v rozhľadni múzea, z ktorej uvidíte do-
minanty mesta Liptovský 
Mikuláš.Adres: ul. Škol-
ská 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš.
• Webová stránka: 
smopaj.sk
• Kontakt: 
+421 44 547 72 11

32. Muzeum Janka Kráľa i Jánošíková mučiareň
Múzeum prezentuje zaujímavosti z bohatej 730-ročnej histórie Lip-
tovského Mikuláša vráta-
ne súdu s legendárnym 
zbojníckym kapitánom 
Jurajom Jánošíkom, kto-
rý 16. – 17. marca 1713 
prebiehal v Liptovskom 
Mikuláši. Vystavenými 
mučiacimi nástrojmi záro-
veň navodzuje atmosféru 
doby, keď súčasťou súd-
nych procesov bolo mu-
čenie.
• Adresa: Námestie osloboditeľov 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: mjk.sk
• Kontakt: +421 552 25 54

33. Kostol sv. Mikuláša
Najstaršia stavebná pamiatka 
mesta Liptovský Mikuláš je 
zároveň najväčšou ranogotic-
kou stavbou Liptova. 
• Adresa: Námestie oslobo-
diteľov 27, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
• Webová stránka: faralm.sk
• Kontakt: +421 44 552 21 42

34. Vrch Háj – Nicovô
Háj Nicovô je areál piety, ktorý tvorí cintorín a pamätník padlým po-
čas jari v roku 1945. Zároveň vám poskytne nezabudnuteľný pohľad 
na okolitú krajinu.

35. Tatrapolis – svet miniatur 
Unikátny detský zábavný 
park, ktorý spája ume-
nie kováčskeho remesla  
a cestovateľskej vášne. Na 
ploche 1,61 ha je možné 
vidieť 12 kovových miniatúr 
známych svetových sta-
vieb, pozrieť si na vlastné 
oči prácu kováča alebo sa 
neobmedzene zabávať na 
6 detských atrakciách. Charakter areálu dotvára aj Železná ulička 
s Kováčskou dielňou alebo kovový kostolík na Anjelskom vŕšku. 
Srdcom Tatrapolisu je Zemeguľaté námestie s kovovou točiacou sa 
sochou Zemegule. 
• Adresa: ul. Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
• Webová stránka: tatrapolis.sk
• Kontakt: +421 915 834 644

36. Vyhliadkové plavby po Liptovskej Mare
Plavbu si môžete užiť 
na výletnej lodi Mária 
a lodi Mara alebo 
v súkromí katama-
ránov. Lode vypláva-
jú z prístaviska na 
plážovom kúpalisku 
Liptovský Trnovec.
Adres:031 01 Lipto-
vský Trnovec
• Webová stránka: 
lodmaria.sk, lodmara.sk
• Kontakt: +421915 855 444, +421 917 261 274

37. CykloKorytnička
CykloKorytnička je cyklotrasa, ktorá vedie po pôvodnej trase žele-
znice a ponúka návštevníkom krásy a zaujímavosti Revúckej doliny. 
Cestou sa návštevník prostredníctvom 11 infotabúľ dozvedá o histó-
rii železnice a zaujímavostiach popri trati. Trasa meria 23 km.
- Začiatok trasy Ul. Šoltésová, Ružomberok (smer Banská Bystrica)
• Webová stránka: ruzomberok.sk
• Kontakt: +421 44 432 10 96
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