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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.

Podrobné informácie o zľavách a podmienkach ich čerpania nájdete vo vnútri, na visitliptov.sk 
 alebo v mobilnej aplikácii Liptov. / Szczegółowe informacje zniżek i warunków ich rysunku 
znajduje się wewnątrz, na visitliptov.sk lub w aplikacji „Liptov“.

41 Restaurant a pizza Ponte Ružomberok 10 %
42 Reštaurácia Hotel Koliba Gréta*** Liptovská Sielnica 10 %
43 Koliba Holica Huty 10 %
44 Penzión Tempo Tatry Pribylina 10 %
45 Penzión Ravence Liptovský Trnovec 10 %
46 Reštaurácia Penzion Drak**** Demänová – Liptovský Mikuláš 15 %
47 Tradičná liptovská kuchyňa / Tradycyjna kuchnia liptowska – Strachanovka 

Liptovský Ján
10 %

48 Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš 10 %
49 McDonald´s Liptovský Mikuláš 2,50 
50 Liptovär – pivovar a zážitková reštaurácia / browar a restauracja pełna wrażeń 

– Liptovský Mikuláš
10 %

51 Reštaurácia & Wellness Sojka resort Malatíny 10 %, 15 %
52 PIZZA JUMI Partizánska Ľupča 10 %
53 Pizzéria – reštaurácia – ubytovanie MANDERLAK Bobrovec 10 %
54 Kaviareň / Kawiarnia IRISIS cafe Važec 10 %, 20 %

Obchod a služby / Handel i usługi
55 HOROŠPORT Outdoor Shop – výstroj pre Vaše zážitky Liptovský Mikuláš 10 %, 25 %
56 Spoznajte chute a vône liptovského liehovarníctva / Poznaj smak Liptowski 

destylacji
10 %

57 Taxi služba NONSTOP 10 %, 20 %, 25 %

58 Adam Sport Ružomberok – špecializovaný outdoor shop na skialp, horolezectvo 
a turistiku / specjalizowany outdoor shop na skialpinizm, wspinaczkę, turystykę

15 %

59 INTERSPORT Liptovský Mikuláš 10 %, 20 %
60 INTERSPORT RENT Ružomberok 10 %, 20 %
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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 re-
gióne 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 zariade-
nia 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 ubytova-
cích zariadení v regióne Liptov, získate kartu ZADARMO. Inak si môžete Liptov Region Card 
zakúpiť v informačných centrách za 5 €.

Ako funguje Liptov Region Card?
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 (prípadne aj iným preukazom totož-
nosti) a ihneď čerpajte zľavy, na ktoré máte ako držiteľ Liptov Region Card v danej turistickej 
sezóne nárok.

Ako dlho platí Liptov Region Card?
Platnosť vašej Liptov Region Card je neobmedzená. Aby ste však získali tie najvyššie (pobyto-
vé) zľavy, ubytujte sa v regióne Liptov u jedného z našich partnerských ubytovacích zariadení 
minimálne na 2 noci. Všetky ostatné (fixné) zľavy sú dostupné kedykoľvek, kedykoľvek 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 wyciecz-
kowych, 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 nocle-
gowe, 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 part-
nerskich 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 długo jest ważna Liptov Region Card?
Ważność Liptov Region Card jest nieograniczona. Jednak, aby otrzymać najwyższe zniżki (po-
bytowe), 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.

TOURIST GUIDE
LIPTOV NA DLANI 
YOUR HOLIDAY IN THE PALM 
OF YOUR HAND 

VISITLIPTOV.SK
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JASNÁ NÍZKE TATRY – CHOPOK SEVER & JUH JASNÁ NÍZKE TATRY – CHOPOK SEVER & JUH

Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry – Chopok sever a juh 
Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a. s.,
031 01 Demänovská Dolina 72
Infolinka: +421 907 88 66 44, info@jasna.sk, www.jasna.sk

Prevádzková doba lanoviek v závislosti od snehových a poveternostných podmienok. / Roz-
kład jazdy kolei linowych w zależności od warunków śniegowych i pogodowych.

*Nárok na zľavu ceny skipasu na 3, 4, 5 alebo 6 dní v rámci pobytových balíkov má len držiteľ LIPTOV Card (LRC) uby-
tovaný na 2 až 6 nocí u zmluvného partnera – predajcu LRC (zoznam nájdete na visitliptov.sk a www.jasna.sk). Čerpanie 
zľavy je možné len s aktivovaným pobytovým balíkom 1x počas každého Vášho pobytu v rámci celej lyžiarskej sezóny 
2015/16. Skipas si môžete kúpiť priamo z pohodlia hotelovej izby cez internetový obchod GOPASS e-shop kliknutím na 
stránku www.gopass.sk/regio. S použitím LRC a vernostného produktu GOPASS (GP) pri nákupe online cez e-shop získate 
najvýhodnejšiu cenu na skipas a nemusíte stáť v rade v pokladni. Poplatok za čipovú kartu GOPASS je 2 €. Kompletný cenník 
zľavnených skipasov je uvedený na visitliptov.sk. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možné na rovna-
kú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Podmienky zakúpenia skipasu so zľavou je potrebné overiť u ubytovateľa.

*Prawo do zniżki na skipass na 3, 4, 5 lub 6 dni w ramach pakietów pobytowych ma jedynie posiadacz LIPTOV Card 
(LRC) korzystający z 2 do 6 noclegów u partnera umownego – sprzedawcy LRC (listę można znaleźć na visitliptov.sk i www.
jasna.sk). Korzystanie ze zniżki jest możliwe tylko z aktywowanym pakietem pobytowym jeden raz podczas każdego poby-
tu w całym sezonie narciarskim 2015/16. Skipass, nie ruszając się z pokoju hotelowego, można kupić przez Internet – 
GOPASS e-shop i wchodząc na stronę www.gopass.sk/regio. Używając przy zakupie online przez e-shop LRC i produktu 
lojalnościowego GOPASS (GP), uzyska się najkorzystniejszą cenę skipassu, nie stojąc przy tym w kolejce do kasy. Kaucja za 
kartę chipową GOPASS wynosi 2 €. Pełny cennik skipassów znajduje się na visitliptov.sk. W okresie ważności kilkudniowe-
go skipassu na identyczną kartę nie można nabyć kolejnego skipassu ze zniżką. Warunki nabycia zniżkowego skipassu 
należy sprawdzić u noclegodawcy.

ZĽAVA len pri online nakupe na www.gopass.sk*
ZNIŻKA wyłącznie przy zakupie online na www.gopass.sk*

NESTOJTE V RADE, NAKUPUJTE SKIPASY CEZ INTERNET!
Zažite opäť lepšiu lyžovačku v stredisku Jasná Nízke Tatry, ktoré je najväčšiu arénou zimných 
športov na Slovensku! Privíta vás nová panoramatická reštaurácia ROTUNDA s ubytovaním 
priamo na Chopku, 29 najmodernejších lanoviek a vlekov, medzi nimi funitel aj 15-miest-
na kabínková lanovka až na Chopok, 49 km zjazdoviek, nové modré zjazdovky pre rodiny 
s deťmi, rozľahlé freeride zóny, bohatý après ski program, svetové eventy, široká škála ly-
žiarskych služieb s obchodnou zónou pod značkou Tatry Motion a kvalitné gastro zariade-
nia. Zábavu si užijete v klube Happy End, ktorý je ikonou nočnej zimnej zábavy v regióne. 
Vyhľadávaná je zábavná lyžiarska trať Fun Zone s nenáročnými snehovými prekážkami 
či ranný Fresh Track s garanciou byť na upravenom svahu ako prvý. Hitom je internetový 
obchod GOPASS e-shop, v ktorom si môžete kúpiť cenovo najvýhodnejšie skipasy z pohodlia 
hotelovej izby. Novinkami v GOPASS e-shope sú rezervácia lanovky na Lomnický štít, kúpa 
značkového oblečenia či rezervácia eventov a podujatí online. Novinkou je GOPASS apliká-
cia ktorá prinesie lyžiarom pohodlnejší nákup produktov a informácie o stredisku. Nestojte 
v rade v pokladni, ale choďte z hotela rovno na svah. Informujte sa na najlepšie ceny skipa-
sov „na vankúš“ u svojho ubytovateľa. Pýtajte si karty LIPTOV CARD a GOPASS a nakupujte 
skipasy za najvýhodnejšie ceny na stránke www.gopass.sk/regio. 

NIE STÓJ W KOLEJCE, KUPUJ SKIPASSY PRZEZ INTERNET
Zakosztujcie jeszcze raz szusów w ośrodku Jasna Niżne Tatry, który jest największą w Słowacji 
areną sportów zimowych. Gości przywita nowa panoramiczna restauracja Rotunda, z moż-
liwością zakwaterowania bezpośrednio na Chopku, 29 najnowocześniejszych kolejek linowych, 
wśród nich Funitel i 15-osobowa kolejka gondolowa aż na sam Chopok, 49 km tras zjazdowych, 
nowe niebieskie trasy narciarskie dla rodzin z dziećmi, rozległe strefy freeride, bogaty 
program après ski, eventy światowej skali szeroka gama usług pod marką handlową Tatry 
Motion i bardzo dobra gastronomia. Bawić się można w klupie Happy End, będącym już ikoną 
tego miejsca i zabawy. Popularna jest rozrywkowa trasa Fun Zone, z łatwymi przeszkodami 
śnieżnymi, czy poranny Fresh Track, dający gwarancję, że znajdziecie się na przygotowanym 
stoku jako pierwsi. Hitem jest internetowy sklep GOPASS e-shop, w którym skipassy można 
nabyć po najkorzystniejszych cenach, nie ruszając się przy tym z pokoju hotelowego. Nowoś-
ciami w G0PASS e-shopie są rezerwacje biletu na wyjazd kolejką na Łomnicę, zakup markowej 
odzieży, czy rezerwacja biletów na imprezy. Nowością jest GOPASS Aplikacja, która przyniesie 
narciarzom komfortowy zakup produktów oraz informacje o ośrodku. Nie stój w kolejce do kasy, 
ale prosto z hotelu udaj się na stok. Zasięgaj informacji u swojego noclegodawcy o najkor-
zystniejszych cenach skipassów. Proście o karty LIPTOV Card i GOPASS i kupujcie skipassy 
najkorzystniej na stronie www.gopass.sk/regio

POBYT od 2 nocí / POBYT od 2 noclegów

Typ skipasu Nákup / 
Zakup

Dospelí / 
Dorośli

Ušetríte*
Oszczędzasz*

Senior
Junior

Ušetríte*
Oszczędzasz*

Deti / Dzieci
Ušetríte*

Oszczędzasz*
PRVÝ SNEH – do 23. 12. 2014

6 dní / dni Pokladňa / 
kasa 150 € 120 € 105 €

LRC + GP² e-shop 145 € 5 € 115 € 5 € 100 € 5 €
HLAVNÁ SEZÓNA 24. 12. 2014 – 7. 4. 2015

6 dní / dni Pokladňa / 
kasa 199 € 159 € 139 €

LRC + GP² e-shop 194 € 5 € 154 € 5 € 134 € 5 €
JARNÁ LYŽOVAČKA – od 8. 4. 2015

6 dní / dni Pokladňa / 
kasa 150 € 120 € 105 €

LRC + GP² e-shop 145 € 5 € 115 € 5 € 100 € 5 €

¹Nárok na zľavy v rámci pobytových balíkov má len držiteľ LIPTOV Card (LRC) ubytovaný na 2 a viac nocí u zmluvné-
ho partnera – predajcu LIPTOV Card (zoznam nájdete na visitliptov.sk a www.jasna.sk). 
²Najvyššiu zľavu získa klient počas pobytu na 2 a viac nocí s použitím LRC a vernostného produktu GOPASS (GP) pri 
nákupe online cez e-shop. Poplatok za čipovú kartu GOPASS je 2 €.
*Ušetríte pri online nákupe skipasu s použitím kariet LRC a GP oproti pultovej cene rovnakého typu skipasu.
Bezplatné cestovné: Deti do 6 rokov, t. j. do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov v sprievode dospelého 
• Deti 6 – 12 rokov: staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 12 rokov, nutný ID • Juniori 
12 – 18 rokov: osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 18 rokov a držitelia kariet 
ISIC, ITIC, EURO26, GO26, nutný ID • Seniori nad 60 rokov: osoby staršie ako 60 rokov veku a držitelia preukazov ZŤP, 
ZŤP-S - nutný ID

01 01

5 € Cenník skipasov JASNÁ Nízke Tatry s použitím LIPTOV Card a karty GOPASS¹ v poby-
tovom balíku od 2 nocí / Cennik skipassów Jasna Niżne Tatry przy użyciu LIPTOV Card 
i karty GOPASS1 w pakiecie pobytowym od 2 noclegów

1Prawo do zniżki w ramach pakietu pobytowego ma jedynie posiadacz LIPTOV Card (LRC) korzystający z 2 lub więcej 
noclegów u partnera umownego – sprzedawcy LRC (listę można znaleźć na visitliptov.sk i www.jasna.sk)
2Najwyższą zniżkę uzyska klient podczas pobytu z dwoma lub więcej noclegami, używając LRC i produktu lojalnościowe-
go GOPASS (GP) przy zakupie online przez e-shop. Kaucja za kartę chipową GOPASS wynosi 2 €.
*Używając karty LRC i GP przy zakupie online skipassu, zaoszczędzisz w stosunku do ceny normalnej identycznego 
typu skipassu. 
Bezpłatny przejazd: Dzieci do 6 roku życia, tj. do dnia poprzedniego dnia osiągnięcia wieku 6 lat w towarzystwie 
osoby dorosłej • Dzieci 6-12 lat: powyżej 6 lat do poprzedniego dnia osiągnięcia wieku 12 lat – należy się legitymować 
• Juniorzy 12-18 lat: osoby powyżej 12 lat poprzedniego dnia osiągnięcia wieku 18 lat oraz posiadacze kart ISIC, ITIC, 
EURO26, GO26 - należy się legitymować • Seniorzy: w wieku powyżej 60 lat (urodzeni do 31.12 1945) – konieczny 
dowód tożsamości

www.jasna.sk, info@jasna.skZmena vyhradená. / Zmiana zastrzeżona.

Od začiatku zimnej sezóny / Od początku sezonu zimowego do 31. 1. 
2016 • denne / codziennie • 8.30 – 15.30 • 1. 2. 2016 - do konca lyžiar-
skej sezóny / koniec sezonu narciarskiego • denne / codziennie • 8.30 – 16.00

POZOR: Viacdňové skipasy v pobytových balíkoch sú platné v lyžiarskych strediskách Jas-
ná Chopok Sever & Juh, vo Vysokých Tatrách: Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smo-
kovec a v akvaparkoch AQUAPARK TATRALANDIA (celodenný vstup Tropical Packet) a GINO 
PARADISE BEŠEŇOVÁ (celodenný vstup Sea & Fun Packet). Skipas je možné počas jeho plat-
nosti použiť v 1 deň len 1 x – buď v strediskách na lyžovanie alebo v jednom z akvaparkov.

UWAGA: Kilkudniowe skipassy w pakietach pobytowych są ważne w ośrodkach narciar-
skich Jasna Chopok Sever & Juh, w Tatrach Wysokich: Łomnica Tatrzańska, Szczyrbskie Jezio-
ro (Štrbské Pleso), Stary Smokowiec i w parkach wodnych AQUAPARK TATRALANDIA (cało-
dzienny pobyt w Tropical Packet) i GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ (bilet całodzienny Sea & Fun 
Packet). W okresie ważności skipassu można z niego skorzystać jeden raz dziennie – bądź 
w ośrodkach narciarskich lub w jednym z parków wodnych.
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RUŽOMBEROK – MALINÔ BRDO SKI & BIKE RUŽOMBEROK – MALINÔ BRDO SKI & BIKE02 02

Prevádzkovateľ: 1. Ružomberská lyžiarska, a. s.
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
Infolinka: +421 907 839 754, +421 44 43 22 606
skipark@skipark.sk, www.skipark.sk

ZĽAVA na 2- až 6-dňový skipas platný v stredisku Ružomberok – Malinô Brdo
ZNIŻKA na 2- do 6-dniowy skipass ważny w ośrodku Ružomberok – Malinô Brdo5 %

Stredisko sa nachádza iba 2 km od centra mesta Ružomberok, na úbočiach Veľkej Fatry, 
v nadmorskej výške 545 až 1209 m n. m. Vstupnou bránou do strediska je mestská časť Hra-
bovo (vzdialené od centra mesta iba 1 km), odkiaľ vedie na Malinô Brdo moderná 8-miestna 
kabínová lanovka (dĺžka 1 770 m, prepravná kapacita 1 500 osôb/h). V centre strediska sa na-
chádza 4-sedačková lanovka, 2 lyžiarske vleky a 4 vleky pre začiatočníkov a deti. V stredisku je 
k dispozícii 12 km zjazdových tratí, najdlhšia z nich meria až 3 900 m, prekoná výškový rozdiel 
698 m. SNOW PARK Malinô Brdo vhodný pre snowboardistov aj lyžiarov – freestylistov. Vyskú-
šajte jazdu na špeciálnych gumových pneumatikách „snowtubing“, trasy pre bežecké lyžovanie 
či skialpinizmus. Nájdete tu aj požičovňu lyžiarskej a snowboardovej výstroje.

Ośrodek znajduje się tylko 2 km od centrum Rużomberku, na zboczach Wielkiej Fatry, na wy-
sokości 545 do 1 209 m n.p.m. Dojazd przez dzielnicę Rużomberka Hrabowo (kilometr od centrum 
miasta), skąd na Malinô Brdo kursuje nowoczesna – 8-osobowa kolejka gondolowa (długość – 
1 770 m, zdolność przewozowa 1 500 osób na godzinę). W centrum ośrodka można skorzystać 
z 4-osobowej kolejki krzesełkowej, 4 wyciągów narciarskich oraz 4 wyciągów przeznaczonych dla 
początkujących i dzieci. Dla narciarzy przygotowano 12 km tras zjazdowych, z których najdłuższa 
liczy aż 3 900 m i pokonuje różnicę wzniesień 698 m. W SNOW PARKU Malinô Brdo trasy dla siebie 
znajdą również snowboardziści i zwolennicy freestyleu. Spróbujcie zjazdów na specjalnych gu-
mowych oponach (snowtubing), Są też trasy biegowe i trasy do skialpinizmu oraz wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego i snowboardowego.

Počas celej zimnej sezóny je možné s platnou LIPTOV Card zakúpiť so zľavou 5 % viacdňové skipasy platné v stre-
disku Ružomberok – Malinô Brdo. Čerpanie zľavy max. 1 x denne. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie 
je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Zľava sa nevzťahuje na sezónne skipasy a skipasy 10 dní zo 
sezóny.

Podczas całego sezonu zimowego na ważną Liptov Card można kilkudniowe skipassy ważne tylko w ośrodku Ru-
žomberok – Malinô Brdo zakupić z 5 % zniżką. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassu nie można na tę 
samą kartę nabyć kolejnego skipassu ze zniżką. Zniżka nie obejmuje skipassów sezonowych i skipassów na 10 dni 
w sezonie.

ZĽAVA z ceny pri kúpe celodenného skipasu na 3 dni*
ZNIŻKA od ceny zakupu całodziennego karnetu narciarskiego na 3 dni*

ZĽAVA z ceny pri kúpe celodenného skipasu na 6 dni*
ZNIŻKA rabat od ceny zakupu całodziennego karnetu narciarskiego na 6 dni*

KRÁTKODOBÝ POBYT na 2 – 4 noci / KRÓTKI POBYT na 2 – 4 noce

DLHODOBÝ POBYT na 5 a viac nocí / DŁUGI POBYT na 5 i wiecej nocy

10 % 

20 % 

Ideálne miesto na rodinnú lyžovačku! Zalyžujte si na 12 km zjazdových tratiach, využite 
8-miestnu kabínkovú alebo 4-sedačkovú lanovku, 2 lyžiarske vleky a 4 vleky pre začiatoční-
kov a deti. Prepravná kapacita 8 500 osôb/hodinu. K dispozícii sú aj trasy na bežecké lyžova-
nie, skialpinizmus, pre snowboardistov Snow park Malinô Brdo. Samozrejmosťou sú služby 
lyžiarskej školy, požičovňa, skiservis. 

Idealne miejsce na narty dla całej rodziny. Szusować można na liczących 12 km trasach 
zjazdowych, korzystając przy tym z kabinowej lub 4-osobowej kolejki krzesełkowej, 2 wyciągów 
narciarskich i 4 wyciągów dla początkujących i dzieci. Ich zdolność przewozowa wynosi 8 500 
osób na godzinę. Do dyspozycji gości są również trasy biegowe, możliwość uprawiania skialpi-
nizmu oraz snowboardingu Snow Park Malinô Brdo. Oczywistością są usługi szkoły narciar-
skiej, wypożyczalni i serwisu sprzętu narciarskiego.

SKIPAS Zľava / 
zniżka*

Dospelí / 
Dorośli

Ušetríte*
Oszczędzasz*

Senior
Junior

Ušetríte*
Oszczędzasz* Deti / Dzieci Ušetríte*

Oszczędzasz*

PRVÝ SNEH – do 25. 12. 2015
3 dní / dni -10 % 51 € 1 € 41 € 3 € 36 € 5 €

TOP sezóna – 26. 12. 2015 – 6. 1. 2016
3 dní / dni -10 % 78 € 6 € 62 € 6 € 55 € 9 €

6 dní / dni -20 % 135 € 11 € 108 € 11 € 94 € 7 €

HLAVNÁ SEZÓNA – 7. 1. 2016 – 6. 3. 2016
3 dní / dni -10 % 67 € 5 € 54 € 4 € 47 € 3 €

6 dní / dni -20 % 117 € 8 € 93 € 7 € 81 € 6 €

JARNÁ LYŽOVAČKA – od 7. 3. 2016
3 dní / dni -20 % 48 € 3 € 38 € 3 € 33 € 3 €

6 dní / dni -45 % 66 € 6 € 52 € 6 € 46 € 4 €

CENNÍK SKIPASOV / CENNIK SKIPASSÓW RUŽOMBEROK – MALINÔ BRDO
v pobytových balíkoch od 2 nocí s LIPTOV Card / w pakietach pobytowych od 2 noclegów z LIPTOV Card

Zmena vyhradená. / Zmiana zastrzeżona.

19. 12. 2015 – 31. 1. 2016 • denne / codziennie • 8.30 – 15.30
1. 2. – 31. 3. 2016 • denne / codziennie • 8.30 – 16.00 • v závislosti od snehových podmie-
nok / w zależności od warunków śniegowych

*Platí len pri kúpe celodenného skipasu na 3 resp. 6 dní. / *Obowiązuje tylko przy zakupie całodziennego skipassu na 
3, ewentualnie 6 dni. 

Nárok na zľavy z ceny skipasu na 3 resp. 6 dní v rámci pobytových balíkov majú len hostia ubytovaní na 2 a viac nocí 
u zmluvného partnera – predajcu LIPTOV Card (zoznam nájdete na visitliptov.sk a www.skipark.sk). Pre výpočet zľavy je 
rozhodujúca cena skipasu na 1 deň x 3 resp. 6 dní. Čerpanie zľavy 1x počas pobytu. V čase platnosti zakúpeného viacden-
ného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Podmienky obdržania skipasu je potrebné 
overiť u ubytovateľa.

Prawo do zniżki na 3 ewentualnie 6 dni w ramach pakietów pobytowych mają jedynie goście korzystający z dwóch 
lub więcej noclegów u umownego partnera LIPTOV Card (listę można znaleźć na visitliptov.sk i www.skipark.sk ). Wyso-
kość zniżki wylicza się na podstawie ceny skipassu na 1 x 3, ewentualnie 6 dni. Korzystać ze zniżki można jeden raz 
podczas pobytu. W okresie ważności zakupionego skipassu kilkudniowego na tę samą kartę nie można nabyć kolejnego 
zniżkowego skipassu. Warunki otrzymania skipassu należy sprawdzić u noclegodawcy.

**Ušetríte v balíku s Liptov Card voči pultovej cene skipasu. / *W pakiecie z Liptov Region Card zaoszczędzicie w stosunku 
do ceny pojedynczego skipassu.

Bezplatné cestovné: DETI do 6 rokov (narodené od 1. 1. 2010 a neskôr). DETI 6 –12 rokov (nar. 1. 1. 2004 – 31. 12. 
2009) alebo do výšky 140 cm. JUNIORI nar. 1. 1. 1998 – 31. 12. 2003 a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. SENIORI nad 
60 rokov (nar. do 31. 12. 1955) a držitelia preuk. ZŤP, ZŤPS. Nutný ID s fotografiou!

Bezpłatnie: DZIECI do 6 lat (urodz. od 1.1.2010). DZIECI 6 -12 lat (urodz. 1. 1. 2004 – 31. 12. 2009) lub do 140 cm 
wzrostu. SENIORZY od 60 lat (urodz. do 31. 12. 1955) i inwalidzi I grupy z opiekunem. JUNIORZY urodz. 1. 1. 1998 – 31. 12. 
2003 i posiadacze kart Euro<26, Go<26, ITIC i ISIC. Osoby chcące otrzymać zniżkę na przejazd muszą potwierdzić swój wiek 
dokumentem tożsamości (dalej DT), zawierającym zdjęcie, imię, datę urodzenia i potwierdzonym pieczęcią urzędową.
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Ski Centrum Opalisko, Hlavná 135, Zavažná Poruba
Infolinka: +421 917 728 190
opalisko@opalisko.sk, www.opalisko.sk

denne / codziennie • 9.00 – 16.00

ZĽAVA na 4-hodinový skipass
ZNIŻKA na skipass 4-godzinowy

ZĽAVA na viacdňový skipas
ZNIŻKA na skipass kilkudniowy

20 % 
30 % 

Ski Centrum Opalisko sa nachádza v malebnej dedine Závažná Poruba len 3 km od Liptov-
ského Mikuláša. Svahy sa nachádzajú na severnej strane kopca Opalisko. K dispozícii je 5 zjaz-
doviek o dĺžke 3,5 km s umelým zasnežovaním. Garancia snehu je 4 mesiace. Svahy vyhovujú 
nielen najnáročnejším lyžiarom ale aj úplným začiatočníkom. V prevádzke sú 4 vleky a sedač-
ková lanovka. Priamo pri sedačke je parkovisko s kapacitou 150 aut, bufety, bežecké trate.

Ski Centrum Opalisko znajduje się w malowniczej wiosce Zaważna Poruba, tylko 3 km od 
Liptowskiego Mikulasza. Stoki narciarskie są położone na północnej stronie wzniesienia Opalis-
ko. Narciarze mają do dyspozycji 5, sztucznie naśnieżanych tras zjazdowych o łącznej długości 
3,5 km. Śnieg gwarantowany przez 4 miesiące. Stoki są odpowiednie nie tylko dla narciarzy za-
awansowanych, ale również dla całkowicie początkujących. Czynne są 4 wyciągi i kolejka krze-
sełkowa, przy której jest zlokalizowany parking na 150 samochodów, bufety i trasy biegowe.

SKI CENTRUM OPALISKO ZÁVAŽNÁ PORUBA SKI ŽIARCE PAVČINA LEHOTA

TATRY MOTION JASNÁ NÍZKE TATRY

03 04

TATRY MOTION Jasná Nízke Tatry – požičovňa, škola
stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY
prevádzkovateľ Tatry mountain resorts, a. s.
031 01 Demänovská Dolina 72
+421 905 214 215, info@jasna.sk, www.jasna.sk

5. 12. 2015 – 31. 3. 2016 • denne / codziennie • 8.00 – 16.30

Profesionálny servis lyží a snowboardov, požičovne priamo na svahu pri nástupných sta-
niciach lanoviek, lyžiarska, snowboardová a freeridová škola pre klientov každej výkonnosti 
a veku, najväčšia lyžiarska škôlka a aréna pre začiatočníkov. Každý si príde na svoje v novej 
modernej shopping zóne so značkovým oblečením a  doplnkami s  celkovou rozlohou 
1 565 m2. Všetko toto, ale aj mnoho iného, na Vás čaká v stredisku Jasná Nízke Tatry.

Profesjonalny serwis nart i snowboardów; wypozyczalnie na stoku przy dolnych stacjach 
kolejek; szkólka narciarska, snowboardowa i freeridowa; najwieksza szkólka narciarska i tere-
ny dla poczatkujacych. Kazdy znajdzie cós dla siebie w nowym, nowoczesnym centrum han-
dlowym o powierzchni 1 565 m2, oferajucym markowa odziez i dodatki. Wszystko to, ale także 
więcej, czeka na Was w ośrodku Jasna Tatry Niskie.

lyžiarska škola, lyžiarska škôlka MAXILAND – konkrétna výška zľavy závisí 
od objednávky a počtu dní, na ktoré si objednáte služby / szkoła narciar-
ska, szkółka narciarska MAXILAND - konkretna wysokość zależy od sposobu 
i liczby dni, na które są zamówione usługi

požičovňa lyžiarskej a snowboardovej výstroje – konkrétna výška zľavy zá-
visí od objednávky a počtu dní, na ktoré si objednáte služby / wypożyczalnia 
- konkretna wysokość zależy od sposobu i liczby dni, na które są zamówione 
usługi

25 %

45 %

Uvedené zľavy sú najvyššie možné, konkrétna výška zľavy závisí od spôsobu objednávky a počtu dní, na ktoré si 
objednáte služby. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. V termíne od 5. 12. 2015 – do 31. 3. 2016. Uplat-
nenie zľavy je možné len s platnou Liptov Card

Wymienona zniżky są najwysże z  możlivych, konkretna wysokość zależy od sposobu i  liczby dni, na które sa 
zamówione usługi. Zniżek i promocji nie można kumulować i łączyć. erminie od 5.12.2015– do 31.3.2016 można z rabatu 
skorzystać tylko z ważną kartą Liptov Card.

05

Žiarce, a.s., 032 51 Demänovská Dolina 23
Infolinka: +421 903 567 680, +421 903 500 659, info@ziarce.sk, www.ziarce.sk

denne / codziennie • 9.00 – 16.00

ZĽAVA na 2- a viacdňový skipas
ZNIŻKA na 2- i kilkudniowy skipass20 % 

Stredisko sa nachádza pri vstupe do Demänovskej doliny, len 8 km od Liptovského Miku-
láša. Ideálne pre rodinné lyžovanie, začiatočníkov a pokročilých lyžiarov. Služby: lyžiarska 
škola, škôlka, požičovňa lyžiarskeho výstroja, občerstvenie, snowpark a bezplatné parkovis-
ko pri velku. Možnosť večerného lyžovania alebo využitia bežeckých tratí (v závislosti od 
snehových podmienok).

Srodek znajduje sie wlocie do doliny Demianovskiej, tylko 8 km od Liptowksieho Mikulasza. 
Idelany na narty z rodzina, ale równiez dla narciarzy pocatkujacych, jak i zawansowych. Uslugi: 
szkola i szkolka narciarska, wypozycalnia sprzetu narciarskego, bufet, snowpark i bezplatny 
parking przy wyciagu. Mozliwosc szusowania wieczorem lub skorzystania z  tras biegowych 
(zaleznie od waruków śniegowych).
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SB SPORT POŽIČOVŇA LYŽÍ BIELA PÚŤ

SKI NIŇAJ - RENT, SERVICE, SHOP

LILLY SPORT - POŽIČOVŇA A SERVIS LYŽÍ

SKI RENT SERVICE JÁN POLIAK

06

07

08

10

09

SKI Niňaj – Rent, service, shop
Liptovský Mikuláš, Jánošíkovo nábrežie 6
Liptovský Ján, Hotel Ďumbier a Hotel*** SOREA MÁJ
Jasná, Hotel SOREA Ján Šverma
Bešeňová, Penzión Fontana
+421 905 357 133, skiservis@skiservis.sk, www.skiservis.sk

Lilly sport - Požičovňa a servis lyží / Wypoźyczalnia i serwis nart
Ružomberok Hrabovo
+421915 873 677, malinobrdorental@skipark.sk

ZĽAVA na servis lyží a snowboardov
ZNIŻKA na serwis nart i snowboardów

ZĽAVA na požičanie lyží, snowboardu alebo celej výstroje na 3 a viac dní
ZNIŻKA na wypożyczenie nart, snowboardu lub całego sprzętu na 3 i więcej dni

15 %
15 %

Požičovňa zimnej športovej výstroje ponúka výber zo širokého sortimentu značiek a mo-
delov, vo všetkých dĺžkach a veľkostiach. V skiservise vám kvalifikovaný personál pripraví 
lyže alebo snowboard pre čo najlepší zážitok na svahu. Tešíme sa na vás!

Wypożyczalnia sprzętu zimowego oferuje szeroki asortyment marek i modeli, każdej dłu-
gości i wielkości. W serwisie nart wykwalifikowany personel przygotuje narty lub snowboardy 
do przyjemnych szusów na stoku. Cieszymy się na spotkanie z Wami!

RÔZNA – závisí od prevádzky (počas sezóny otvorené v rovnakých časoch ako lyžiarske 
svahy) / RÓŻNA – zależy od funkcjonowania (w sezonie otwarte w takich samych godzinach, 
w jakich są czynne stoki narciarskie)

Požičovňa lyží sb - šport
Demänovská Dolina Biela Púť
+421 905 642 613, +421 949 263 502
sb-sport@stonline.sk, www.skiacademy.sk

Požičovňa a servis Poliak
Záchytné parkovisko Demänovská Dolina, 03102 Liptovský Mikuláš
+421 905 745 384

ZĽAVA z cenníkových cien
ZNIŻKA rabatu od cen cennikowych

ZĽAVA na servis lyží a požičanie do troch dní
ZNIŻKA na serwis nart oraz wypożyczenie do trzech dni 

ZĽAVA servis lyží a požičanie do troch dní
ZNIŻKA na serwis nart oraz wypożyczenie do trzech dni 

ZĽAVA na požičanie nad tri dni
ZNIŻKA na wypożyczenie na ponad trzy dni 

ZĽAVA požičanie nad tri dni
ZNIŻKA na wypożyczenie na ponad trzy dni 

30 %

10 %

10 %

20 %

20 %
denne / codziennie • 8.00 – 16.30

denne / codziennie • 8.00 – 16.30

Požičovňa lyží a servis sa nachádza na hlavnom parkovisku po ľavej strane. V budove 
údolnej stanice kabínkovej lanovky (vstup pri pokladniach), ponúkame ďalsie služby, škola 
lyžovania, snowbordingu a športový obchod.

Wypożyczalnia nart oraz ich serwis znajduje się na głównym parkingu po lewej stronie. 
W budynku dolnej stacji kolejki kabinowej (wejście przy kasach), oferujemy kolejne usługi, sz-
koła narciarstwa, snowbordingu oraz sklep sportowy.

BARTEKSKI POŽIČOVŇA A SERVIS LYŽÍ

BARTEKSKI – SKISERVIS Lúčky
požičovňa a servis lyží Záhradky (chata)
032 51 Demänovská Dolina
infolinka: +421 905 560 963
milosbartek@stonline.sk, www.bartekski.sk

počas sezóny denne / w sezonie czynne codziennie • 8.00 – 16.30

ZĽAVA na požičovňu a servis lyží
ZNIŻKA do wypożyczalni i serwisu20 % 

Perfektne pripravené lyže či snowboardy nájdete pri nástupných staniciach 6-sedačko-
vej lanovky v stredisku Jasná - časť Lúčky a Záhradky. V ponuke sú aj kvalitné lyžiarske prilby 
a doplnkový sortiment. Test centrum lyží značiek HEAD a ATOMIC.

Znakomicie przygotowane narty czy snowboardy znajdują się przy stacjach początkowych 
6-osobowej kolejki krzesełkowej w ośrodku Jasna – Luczki i Zahradki. W ofercie są też dobrej 
jakości kaski i akcesoria. Centrum testowe nart marki HEAD i ATOMIC.

Preukázanie sa platným dokladom totožnosti a LIPTOV Card. / Należy okazać ważny dowód tożsamości i LIPTOV Card.

 Sme tu pre vás už od roku 1992. Tradičná, útulná, rodinná požičovňa priamo pri zjazdov-
ke Biela púť.

Jesteśmy tutaj dla Państwa już od 1992 roku. Tradycyjna, przyjemna, rodzinna wypożyczal-
nia bezpośrednio przy trasie narciarskiej Biela púť.
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AQUAPARK TATRALANDIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AQUAPARK TATRALANDIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ11 11

Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21
031 01 Liptovský Mikuláš
Infolinka: +421 915 834 644
info@tatralandia.sk, www.tatralandia.sk
www.facebook.com/Tatralandia.Aquapark

denne / codziennie • 10.00 – 21.00 (jeseň / jesień • jar/ wiosna) • 10.00 – 22.00 (zima)

ZĽAVA na celodenný vstup Tropical Packet pri kúpe online v kombinácii 
Gopass + Liptov Region Card s nabitým pobytovým balíkom
ZNIŻKA na całodzienny pobyt Tropical Packet przy zakupie online 
w  kombinacji Gopass Card + Liptov Region Card, z  doładownym 
pakietem pobytowym

POBYT od 2 nocí / POBYT od 2 noclegów

1 – 2 €

Tatralandia Holiday Resort je najväčším celoročným areálom vodnej zábavy s ubytova-
ním na Slovensku, v Čechách a Poľsku. Na to aby ste si užili Tatralandiu, jeden deň nestačí. Je 
totiž ideálnym miestom na letnú aj zimnú dovolenku pre všetky vekové kategórie. Počas 
zimnej sezóny si na svoje prídu malí aj veľkí v 10 bazénoch s morskou, termálnou aj čírou 
vodou. Nudiť sa určite nebudete aj vďaka 6 toboganom a šmýkačkám, atrakciám či zimným 
eventom. A keby náhodou pršalo, tak sa stretneme pod priehľadnou strechou celoročného 
Tropical Paradise, kde teplota vody ani vzduchu neklesá pod 30 °C. 

Tatralandia Holiday Resort jest największym całorocznym kompleksem rozrywki wodnej 
wraz z zakwaterowaniem na Słowacji, w Chechach i Polsce. Jeden dzień w Tatralandii nie 
wystarczy. Tatralandia to idealne miejsce na spędzenie urlopu letniego i zimowego dla ws-
zystkich kategorii wiekowych. Podczas sezonu letniego każdy znajdzie coś dla siebie. Mali 
i dużi zabawią się w 10 basenach o morskiej termalnej i przeźroczystej wodzie. Nudzić się 
z pewnością nikt nie będzie, ponieważ w kompleksie mieści się 6 zjeżdżalni i rur, rozrywkę 
zapewnia, lub zimowym eventim. A wrazie deszczu, spotkamy się pod przeźroczystym da-
chem Tropical Paradise o całorocznej eksploatacji, gdzie temperatura wody i powietrza nie 
spada poniżej 30 °C.

Zima 2015 – 2016 prináša novinky pre dokonalý oddych po lyžovačke pre rodiny s deťmi. 
V Tropical Paradise pribudne Baby Silent zóna. Najmenší návštevníci tu majú pripravené 
všetko potrebné na kŕmenie, hygienu a odpočinok počas dňa plného zábavy. Deti od 6 rokov 
posilnia svoju imunitu v Biosaune s výhľadom na Nízke Tatry na terase Keltského saunového 
sveta. Pre malých plavcov sú k dispozícii bazény s morskou vodou aj Detský bazén pirátov 
s množstvom vodných atrakcií.

Zima 2015 – 2016 przynosi nowości dla doskonałego wypocvzynku  po nartach dla rodzin 
z dziećmi. W Tropical Paradise powstanie strefa Baby Silent. Najmłodsi goście tutaj mają przy-
gotowane wszystko potrzebne do karmienia , do higieny, i wypoczynku podczas dnia pełnego 
zabawy. Dzieci od 6 roku życia mogą wzmocznić swoją odporność organizmu w Biosaunie z wi-
dokiem na Tatry Niskie na terasie Celtyckiego świata sauny. Dla małych pływaczy są do dyspo-
zycji baseny z morską wodą oraz piracki basenik dla dzieci z licznymi atrakcjami wodnymi. 

ZIMA 23. 12. 2015 – 29. 3. 2016

CENNÍK dieťa
3 – 6 rokov

dieťa
6 – 12 rokov

junior
12 – 18 rokov, študent, 

senior (60+), ZŤP
dospelý

rodinný vstup 2 dospelí + 1 dieťa
3 – 12 rokov (+8 € každé ďalšie 

dieťa – max 4 deti)
1 deň Tropical Packet 
kamenná pokladňa 13 € 17 € 21 € 23 € 52 €

1 deň Tropical Packet 
online s LRC + GP 12 € 15 € 20 € 22 € 50 €

www.tatralandia.sk, info@tatralandia.skZmena vyhradená. / Zmiana zastrzeżona.

Najvýhodnejšiu zľavu so vstupmi „na vankúš“ žiadajte u svojho ubytovateľa. Zľavu získa klient s použitím 
LRC s nabitým pobytovým balíkom a so svojou kartou GOPASS pri on-line nákupe cez e-shop www.gopass.sk. Záloha za 
osobnú čipovú kartu GOPASS je 2 €. Celodenný vstup Tropical Packet: 6 toboganov, 10 bazénov, Tropical Paradise, vonkaj-
šie a vnútorné vírivky, skrinka, lehátka, slnečníky, detské atrakcie, parkovanie. Kompletné informácie o vstupoch nájdete 
na www.tatralandia.sk

Najbardziej korzystna zniżka z biletami wstępu „na poduszkę“ pytaj we swoim miejscu noclegowym.  
Rabat otrzyma klient wraz z LRC oraz z naładowanym pakietem pobytowym i ze swoją kartą GOPASS przy on-line zakupie 
przez e-shop www.gopass.sk. Zaliczka na osobistą kartę chipową GOPASS to 2 €. Całodzienny bilet wstępu Fun Packet: 
6 rur i zjeżdżalni, 10 basenów, Tropical Paradise, jacuzzi wewnętrzne i zwnętrzne, skrzynka, leżaki, słoneczniki, atrakcje 
dla dzieci, parking. Kompleksowe informacje o biletach znajdują się na stronie www.tatralandia.sk
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GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, WELLNESS & SPA GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, WELLNESS & SPA12 12

GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová 136, 034 83
Rezervácie: +421 44 43 07 701
Infolinka: +421 44 43 07 708
info@ginoparadise.sk, www.ginoparadise.sk

16. 9. – 23. 12. 2015 • 10.00 – 21.00
24. 12. 2015 – 1. 1. 2016 • info www.ginoparadise.sk
od 2. 1. 2016 • 10.00 – 22.00

ZĽAVA na celodenný vstup Thermal packet a Sea & Fun packet pri kúpe 
online v  kombinácii Gopass + Liptov Region Card s  nabitým pobytovým 
balíkom
ZNIŻKA na całodzienny pobyt Thermal packet a Sea & Fun packet 
przy zakupie online w  kombinacji Gopass Card + Liptov Region Card, 
z doładownym pakietem pobytowym

POBYT od 2 nocí / POBYT od 2 noclegów

1 - 2 €

Najvýhodnejšiu zľavu so vstupmi „na vankúš“ žiadajte u svojho ubytovateľa. Zľavu získa klient s použitím 
LRC s nabitým pobytovým balíkom a so svojou kartou GOPASS pri on-line nákupe cez e-shop www.gopass.sk. Záloha za 
osobnú čipovú kartu GOPASS je 2 €. Celodenný vstup Thermal packet: vonkajšie bazény a tobogany, vnútorné bazény, 
tobogan a átrium s vírivkami, lehátka, detské atrakcie, parkovanie, outdoor fitness. Celodenný vstup: Sea & Fun packet 
– Thermal packet + adrenalínová zóna (toboganová veža so 6 toboganmi, bazén s vlnobitím, detský bazén s atrakciami). 
Výšky zliav hľadajte v tabuľkách, kompletné informácie o vstupoch nájdete na www.ginoparadise.sk.

Najbardziej korzystna zniżka z biletami wstępu „na poduszkę“ pytaj we swoim miejscu noclegowym. 
Rabat otrzyma klient wraz z LRC oraz z naładowanym pakietem pobytowym i ze swoją kartą GOPASS przy on-line zakupie 
przez e-shop www.gopass.sk. Zaliczka na osobistą kartę chipową GOPASS to 2 €. Całodzienny bilet wstępu: Sea & Fun 
packet – Thermal packet + strefa adrenaliny (wieża zjeżdżalniowa z 6 zjeżdżalniami, basen z falami, brodzik dla dzieci 
z atrakcjami, Fun bubble pool, Raft river, Statek piracki). Wysokość rabatu należy szukać w tabelkach, kompleksowe in-
formacje o biletach  znajdują się na stronie www.ginoparadise.sk.

GINO PARADISE Bešeňová je celoročný areál, ktorý Vám ponúka relax a kúpanie v lete aj 
v  zime. Nájdete tu bazény s  geotermálnou a  čírou vodou, vonkajšie a  vnútorné bazény, 
15 toboganov a šmýkačiek. Navštívte adrenalínovú zónu s bazénom s vlnami, vežu s najrých-
lejšími a najdlhšími toboganmi na Slovensku. Príďte si oddýchnuť do Wellness & Spa. Abso-
lútny komfort Vám poskytuje ubytovanie v hoteloch***+ priamo v areáli.

Czynny przez cały rok park wodny latem i zimą. Znajdziecie tutaj baseny o przeźroczystej 
wodzie geotermalnej, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, 15 rur i ślizgawek. Odwiedźcie strefę 
adrenaliny z basenem z falami, wieżę z najszybszymi i najdłuższymi zjeżdżalniami na Słowacji. 
Przyjedźcie wypocząć do Wellness & Spa. Absolutny komfort oferuje zakwaterowanie w hote-
lach***+ bezpośrednio w kompleksie.

www.ginoparadise.sk, info@ginoparadise.skZmena vyhradená. / Zmiana zastrzeżona.

JESEŇ 16. 9. 2015 – 22. 12. 2015

ZIMA 23. 12. 2015 – 29. 3. 2016

CENNÍK dieťa
3 – 6 rokov

dieťa
6 – 12 rokov

junior
12 – 18 rokov, študent, 

senior (60+), ZŤP
dospelý

rodinný vstup 2 dospelí + 1 dieťa
3 – 12 rokov (+8 € každé ďalšie 

dieťa – max 4 deti)
1 deň Thermal packet 
kamenná pokladňa 9 € 12 € 15 € 18 € –

1 deň Thermal Packet 
online s LRC + GP 8 € 11 € 14 € 17 € –

1 deň Sea & Fun Packet 
kamenná pokladňa 12 € 15 € 20 € 22 € 48 €

1 deň Sea & Fun Packet 
online s LRC + GP 11 € 14 € 19 € 21 € 46 €

CENNÍK dieťa
3 – 6 rokov

dieťa
6 – 12 rokov

junior
12 – 18 rokov, študent, 

senior (60+), ZŤP
dospelý

rodinný vstup 2 dospelí + 1 dieťa
3 – 12 rokov (+8 € každé ďalšie 

dieťa – max 4 deti)
1 deň Thermal packet 
kamenná pokladňa 10 € 13 € 16 € 19 € –

1 deň Thermal Packet 
online s LRC + GP 9 € 12 € 15 € 18 € –

1 deň Sea & Fun Packet 
kamenná pokladňa 13 € 17 € 21 € 23 € 52 €

1 deň Sea & Fun Packet 
online s LRC + GP 12 € 15 € 20 € 22 € 50 €
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AQUA-VITAL PARK & WELNESS KÚPELE LÚČKY AQUA-VITAL PARK & WELNESS KÚPELE LÚČKY13 13

AQUA – VITAL Park, KÚPELE LÚČKY a. s.
WELLNESS KÚPELE LÚČKY, a. s.
Infolinka: AVP +421 44 43 75 566, Wellness +421 44 43 75 551
kasaavp@kupele-lucky.sk, www.kupele-lucky.sk

Vonkajšie bazény / Baseny odkryte:
máj – september / maj – wrzesień • 9.00 – 21.00
október – apríl / październik – kwiecień • 12.00 – 21.00
Vnútorný bazén / Basen kryty:
pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 15.00 – 21.00 • sobota, nedeľa, sviatok / sobota, 
niedziela, święta • 12.00 – 21.00
Vitálny svet / Witalny świat:
celoročne / przez cały rok • 12.00 – 21.00
Wellness Dependance Liptov:
pondelok – štvrtok / poniedziałek – cztwartek • 14.00 – 20.00, piatok - nedeľa / piątek - 
niedziela 14.00 – 21.00

ZĽAVA na prvý vstup do AQUA-VITAL Parku alebo do Wellness (Dependance 
Liptov)
ZNIŻKA na pierwsze wejście do AQUA-VITAL Parku lub do Wellness (Depen-
dance Liptov)

ZĽAVA na druhý a každý ďalší vstup do AQUA-VITAL Parku alebo do Wellness 
(Dependance Liptov)
ZNIŻKA na drugie i każde następne wejście do AQUA-VITAL Parku lub do 
Wellness (Dependance Liptov)

ZĽAVA na permanentku
ZNIŻKA na karnet 

20 %

30 %

5 %

Vstup do AQUA-VITAL Parku: vonkajšie bazény, vnútorný bazén a vitálny svet.
Vstup do Wellness (Dependance Liptov) – zľava neplatí na 90 min. vstup.
Permanentka Aqua Vital Park: platnosť 1 rok od zakúpenia, je prenosná a čerpanie je max. 1 x za deň.
Zmena rozsahu služieb v balíkoch vyhradená.

Wejście do AQUA-VITAL Parku baseny odkryte, basen kryty i witalny świat
Wejście do Wellness (Dependance Liptov) – zniżka nie obejmuje pobytu na 90 minut.
Karnet AQUA-VITAL Park: ważny przez rok od daty zakupienia, jest nieprzenośny i można z nieg korzystać 1 x dziennie.
Zmiana zakresu usług w pakietach zastrzeżona.

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, vzduchové lehátka, vodná čaša, chrliče vody, pod-
hladinové osvetlenie), 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 – 35 °C. 
S bazénmi je priamo spojený vitálny (saunový) svet: fínska sauna, mentolová sauna, rímsky 
kúpeľ s prírodnými inhalačnými esenciami, Kneippov kúpeľ, tepidárium, turbo sprcha, sprcha 
– dážď. Tento bol rozšírený aj o nový vonkajší vitálny svet, v ktorom sa môžete tešiť na veľkú 
fínsku saunu, ochladzovací bazén a jacuzzu pod otvoreným nebom. V saunách sa využívajú 
éterické oleje – silice, zmesi prchavých látok, ktoré sa získavajú z rastlín. Tieto látky sú nosi-
teľmi vône a majú liečivé účinky, pre ktoré ich ľudia s obľubou využívajú od nepamäti. V de-
pendance Liptov sa nachádza Wellness s fínskou saunou, infrasaunou, s ochladzovacím ba-
zénikom, jacuzzou so slanou vodou. Dýchacie cesty si klienti môžu preliečiť v suchej aj 
mokrej soľnej jaskyni. Liečivá termálna minerálna voda, ktorá už mnohým prinavrátila zdra-
vie, pochádza z dvoch vrtov s teplotou 32 °C a 37 °C. V kúpeľoch sa liečia choroby pohybové-
ho ústrojenstva, ženské choroby, onkologické choroby, nervové ochorenia, choroby z povola-
nia, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou 
sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest aj osteoporóza. Návštevníci si môžu za-
kúpiť veľké množstvo doplnkových liečebných procedúr, ktoré vykonáva kvalifikovaný zdra-
votnícky personál. V kúpeľnom parku je v letnom období v prevádzke minigolf, bowling a te-
nisové kurty. 

W pięknym otoczeniu przyrody Uzdrowiska Luczki (Lúčky) znajduje się czynny przez cały 
rok AQUA-VITAL PARK, którego częścią jest odkryty basen rekreacyjny, napełniany wodą o tem-
peraturze 28 – 33 °C i wyposażony w liczne atrakcje (siedziska dmuchane, przeciwprąd, leżaki 
dmuchane, grzyb wodny, bicze wodne, oświetlenie podwodne), basen odkryty do siedzenia, 
napełniany leczniczą wodą mineralną o temperaturze 36 – 38 °C. Zainteresowani mogą skor-
zystać również z leczniczego basenu krytego, z wodą o temperaturze 33 – 35 °C. Z basenami 
jest połączony Witalny Świat (sauny – fińska, mentolowa, łaźnia rzymska z naturalnymi esen-
cjami inhalacyjnymi, łaźnia Kneippa, tepidarium, prysznic turbo i prysznic – deszcz). Uzdrowis-
ko to zostało wzbogacone o witalny świat zewnętrzny, w którym można korzystać z dużej sauny 
fińskiej, basenu chłodzącego oraz jacuzzi pod otwartym niebem. W saunach wykorzystywane 
są olejki eteryczne – mieszaniny substancji lotnych, które są uzyskiwane z roślin. W dependan-
ce Liptov znajduje się Wellness ze sauną fińską, infrasauną, z basenem chłodzącym i jacuzzi ze 
słoną wodą. Drogi oddechowe można podleczyć w nowej suchej i mokrej jaskini solnej. 
Lecznicza woda mineralna, która wielu ludziom przywróciła zdrowie, pochodzi z dwóch 
odwiertów o temperaturze 32 - 37 °C. W uzdrowisku leczy się schorzenia układu ruchu, choroby 
kobiece, onkologiczne, choroby układu nerwowego, choroby zawodowe, choroby układu pokar-
mowego, choroby przemiany materii i gruczołów wydzielania wewnętrznego, dróg odde-
chowych i osteoporozy. Goście uzdrowiska mogą również wykupić dużą liczbę zabiegów dodat-
kowych, które wykonuje wykwalifikowany personel medyczny. W sezonie letnim w parku 
uzdrowiskowym można korzystać z minigolfa, bowlingu i kortów tenisowych.

www.kupele-lucky.sk, kasaavp@kupele-lucky.sk Zmena vyhradená. / Zmiana zastrzeżona.16 17
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Nový krytý vyhrievaný bazén s protiprúdom a vírivkou + parná a horúca fínska sauna 
s externým ochladzovacím bazénom a sprchou. Miesta v si treba vždy rezervovať pretože 
chceme zákazníkom poskytnúť útulie a súkromie privátnych sáun. Kapacitu sme obmedzili na 
8 osôb (v prípade skupiny 10 osôb). Dalej môžete využiť masáže a iné služby penziónu Mária

Nowy ogrzewany basen wewnętrzny z przeciwprądem i jacuzzi + sauna parowa i gorąca 
fińska z  osobnym basanem do ochłodzenia się i  prysznicem. Miejsca należy zawsze zare-
zerwować 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.

WELLNESS – PENZIÓN MÁRIA*** – FAMILY RESORT BODICE 16

PENZIÓN FONTANA*** BEŠEŇOVÁ14

Penzion Fontana***, Bešeňová 135, 034 83
Rezervácie: +421/44/439 28 58
fontana@penzionfontana.sk, www.penzionfontana.sk

Termálny bazén – Hotel*** SOREA MÁJ
032 03 Liptovský Ján
+421 44 5208 100
maj@sorea.sk, www.sorea.sk/maj
streda – pondelok / streda – pondelok • 8.00 – 11.00 • 13.00 – 20.00

ZĽAVA na vstup do wellness centra priamo v Penzióne FONTANA***
ZNIŻKA od biletu wstępu do wellness centrum bezpośrednio w Pensjon-
acie FONTANA**

ZĽAVA zo základnej ceny vstupu na vnútorný bazén
ZNIŻKA od podstawowej ceny biletu wstępu na basen wewnętrzny

20 %

10 %

20 %

Príďte si oddýchnuť do nášho wellness centra, doprajte svojmu telu i duši oddych, na-
čerpajte novú energiu a vychutnajte si nerušené chvíle pohody. Ponuka wellness centra: 
whirpool vaňa, vyhrievané lehátka, fínska sauna, škótske streky, fínske vedro a tropický 
dážď. 
Penzion Fontana*** sa nachádza v krásnom prostredí Liptovskej kotliny v obci Bešeňová. 
Je tu známy komplex termálnych kúpalísk Gino Paradise Bešeňová s celoročnou prevádz-
kou.

Przyjedźcie wypocząć do naszego wellness centrum, dożyczyć dla ciała i duszy wypoc-
zynku, naczerpać nowej energii oraz delektujcie się chwilami nieruszonego pokoju. Oferta 
wellness centrum: wanna whirpool, leżaki ogrzewane, sauna fińska, bicze szkockie, 
wiadro fińskie oraz deszcz tropikalny.
Pensjonat Fontana*** znajduje się w pięknym otoczeniu Liptowskiej kotliny w miejscowoś-
ci Beszeniowa. Znajduje się tutaj znany kompleks kąpielisk termalnych Gino Paradise Be-
šeňová o całorocznej eksploatacji.

TERMÁLNY BAZÉN HOTEL*** SOREA MÁJ 15

Príďte sa zrelaxovať do raja zdravého oddychu! Termálna voda v bazéne má priaznivé 
účinky na dýchacie cesty, pohybové ústrojenstvo a kožné problémy. Po návšteve bazéna si 
doprajte morský kúpeľ, masáž alebo relaxačný zábal. 

Przyjedźcie do nas wypocząć do raju zdrowego wypoczynku! Woda termalna w basenie 
korzystnie wpływa na drogi oddechowe, aparat ruchowy oraz problemy związane ze skórą. Po 
basenie można wziąć kąpiel morski, masaż lub okład odprężający.

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

denne / codziennie • 8.00 – 22.00 

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

Platí od 1. 12. 2015 pre neubytovaných hostí. / Ważne od 01. 12. 2015 dla niezakwaterowanych gości.

18 19

DENNE / DAILY / CODZIENNIE: 9.00 – 21.00
KONTAKT NONSTOP: +421 9910 783 111

Profesionálne vybavené zdravotnícke zariadenie 
priamo pri svahu na zjazdovke Biela Púť
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EXPOZÍCIE LIPTOVSKÉHO MÚZEA17

Liptovské múzeum Ružomberok so svojimi expozíciami
Infolinka: +421 444 322 468  
liptmuzeum@mail.t-com.sk, www.liptovskemuzeum.sk

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

20 %

Archeoskanzen Havránok – Rekonštruované objekty keltskej doby a  stredoveku v  prírode. / Skansen 
archeologicny Havránok – Zrekonstruowane pod gołym niebem obiekty z czasów celtyckich i okresu 
średniowiecza.
Kontakt: +421 905 790 218, +421 44 4322 468, havranok@liptovskemuzeum.sk • máj, september, október 
• po – ne • 9.00 – 17.00 • jún – august • po – ne • 8.30 – 18.30
Banícky dom Vyšná Boca – Expozícia bývania a spôsobu života baníka na Liptove. / Dom Górnika Wyżna 
Boca – Ekspozycja przedstawiająca wnętrza mieszkalne i sposób życia górnika na Liptowie.
Kontakt: +421 902 854 634, +421 44 5222 485 • január – apríl • november – december • so • 14.00 – 16.00 
• máj – október • štv, so • 16.00 – 18.00
Kostol Všetkých svätých Ludrová – Gotický kostol so zachovaným súborom unikátnych nástenných ma-
lieb. / Kościół Wszystkich Świętych Ludrowa - Kościół z zespołem zachowanych, unikatowych malowideł 
ściennych.
Kontakt: +421 917 120 693, +421 44 4322 468 • máj – jún • po – pi • 10.00 – 15.00 • so – ne • 13.00 – 17.00 
• júl – september • po – pi • 10.00 – 17.00 • so – ne • 13.00 – 17.00
Hrad Likava – Kráľovský strážny hrad zo 14. storočia. / Zamek Likawa - Królewska warownia obronna 
z XIV w.
Kontakt: +421 917 120 694, +421 44 4322 468 • máj – jún • po – ne • 10.00 – 16.00 • júl – august • po – ne 
• 9.00 – 17.00 • september • po – pi • 9.00 – 17.00 • so – ne • 11.00 – 15.00 • október • po – pi • 10.00 – 
16.00 • so – ne • 11.00 – 15.00
Liptovské múzeum Ružomberok – Cechy a remeslá Liptova, História výroby papiera, Archeológia, Geoló-
gia, paleontológia a botanika, Zoológia, Feudalizmus, Národopis, Galéria sakrálneho umenia Liptova, Život 
a dielo Andreja Hlinku, Z dejín mesta Ružomberok. / Muzeum Liptowa w Różomberku - Cechy i rzemiosła 
Liptowa, Historia i produkcja papieru, Archeologia i wiele innych.
Kontakt: +421 44 4322 468, +421 907 847 232 • január – 14. marec • po – pi • 8.00 – 16.00 • 15. marec – jún 
• október • po – pi • 8.00 – 16.00 • so – ne • 11.00 – 16.00 • júl – august • po – pi • 8.00 – 17.00 • so – ne 
• 11.00 – 17.00 • september • po – pi • 8.00 – 16.00 • so – ne • 13.00 – 16.00 • november – december • 
po – pi • 8.00 – 16.00
Múzeum liptovskej dediny Pribylina – Expozície bývania a spôsobu života rôznych spoločenských a so-
ciálnych vrstiev obyvateľstva Liptova v minulosti. / Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie - Ekspozycja 
przedstawiająca budynki mieszkalne i gospodarcze, sprzęty, narzędzia i sposób życia różnych warstw 
społecznych Liptowa w przeszłości.
Kontakt: +421 44 5293 163, +421 918 680 297, skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk • 1. január zatvo-
rené • 2. január – apríl • po – ne • 9.00 – 16.00 • máj – jún • po – ne • 9.00 – 17.30 • júl – august • po – ne • 
9.00 – 18.30 • september • po – ne • 9.00 – 18.00 • október • po – ne • 9.00 – 17.00 • november – december 
• po – ne • 9.00 – 16.00 • okrem 24. a 25. 12. zatvorené
Čierny orol Liptovský Mikuláš – Z dejín poľovníctva a rybárstva v Liptove. / Czarny Orzeł - Stała ekspozycja 
łowiectwa i rybołóstwa oraz kultury w Liptowskim Mikulaszu
Kontakt: +421 44 5514 785, ciernyorol@liptovskemuzeum.sk, január – apríl • po – pi • 8.00 – 16.00 • máj – 
jún • po – pi • 8.00 – 16.00 • so – ne • 14.00 – 17.00 • júl – august • po – pi • 9.00 – 16.00 • so – ne • 13.00 
– 17.00 • september • 8.00 – 16.00 • so – ne • 13.00 – 17.00 • október – december • po – pi • 8.00 – 16.00
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok – Ľudová modrotlač v Liptove, Expozícia ovčiarstva a galéria 
ľudového výtvarného prejavu, Z  dejín mesta Liptovský Hrádok, Galéria paličkovanej čipky, Historická 
soľná cesta, Komorský úrad likavsko-hrádockého panstva. / Muzeum EtnograficzneLiptowski Gródek 
– Wystawa ręcznie drukowanego i farbowanego na ciemnoniebiesko płótna (modrotlač) na Liptowie, 
Owczarstwo, Historia Miasta Liptowski Gródek, Galeria koronki klockowej.
Kontakt: +421 44 5222 485, +421 905 432 571, program@liptovskemuzeum.sk • január – 14. máj • po – pi 
• 8.00 – 16.00 • 15. máj – jún • po – pi • 8.00 – 16.00 • so – ne • 13.00 – 16.00 • júl – september • po – pi • 
8.00 – 17.00 • so – ne • 13.00 – 17.00 • október – december • po – pi • 8.00 – 16.00
Roľnícky dom Vlkolínec – Expozícia tradičného bývania a spôsobu života. / Dom Rolnika w Wilkolińcu – 
Ekspozycja przedstawiająca tradycyjne, oryginalne sprzęty, naczynia i narzędzia ilustrujące sposób życia 
dawnych mieszkańców.
Kontakt: +421 44 4322 468 • január – 15. apríl • obmedzená zimná prevádzka, vstup len pre ohlásené 
skupiny • 16. apríl – 15. september • po – ne • 9.00 – 18.00 • 16. september – 15. október • po – ne • 9.00 – 
15.00 • 16. október – december obmedzená zimná prevádzka, vstup len pre ohlásené skupiny
Vážniča a klopačka Maša Liptovský Hrádok – Tradície hornoliptovského baníctva a hutníctva. / Waga i 
kołatka Maša Liptowski Gródek – Tradycje górnoliptowskiego górnictwa i hutníctwa.
Kontakt: +421 902 854 634, +421 44 5222 485 • január – apríl, november – december • ne • 14.00 – 16.00, 
máj – október • str, pia, ne • 16-00 – 18.00

OBEC VLKOLÍNEC – UNESCO PAMIATKA 18

Obec Vlkolínec – UNESCO pamiatka
Vlkolínec, 034 03 Ružomberok, +421 918 596 432, +421 915 572 090
www.vlkolinec.sk, www.ruzomberok.sk

16. 3. – 19. 6. • denne / codziennie • 9.00 – 16.00
1. 1. – 15. 3. a 1. 11. – 31. 12. • víkendy, sviatky, prázdniny / weekendy, swiat • 9.00 – 16.00

Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Vlkolínec zapísaný od r. 1993 do Zoznamu 
Svetového dedičstva UNESCO nájdete v malebnom prostredí NP Veľká Fatra. Ide o pozoru-
hodne zachovaný sídelný celok a poslednú 
obývanú osadu v  karpatskom regióne, 
v ktorom sa snúbi tvorivá činnosť človeka 
s prírodou.

Rezerwat architektury ludowej we Wil-
kolińcu, w 1993 r. wpisany na Listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO, położony w 
malowniczym otoczeniu Parku Narodowego 
„Wielka Fatra”. Jest to unikatowa zachowana 
jednostka osadnicza i ostatnia zamieszkała 
osada w regionie karpackim, w której 
człowiek koegzystuje w harmonii z przyrodą.

Neplatí počas špeciálnych podujatí. / Oprócz specjalnych programów.

ZĽAVA z bežného vstupného – počas sezóny neobmedzene
ZNIŻKA na wstęp – w sezonie bez ograniczeń25 %

NAŠE DEDIČSTVO LIPTOVSKÝ JÁN 19

„NAŠE DEDIČSTVO“ – stála expozícia Liptovský Ján
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

utorok / wtorek • 14.00 – 16.30 • organizované skupiny aj mimo tohto termínu na základe 
objednávky / grupy zorganizowane, także poza tym terminem na podstawie zamówienia

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.

Vstupné – dobrovoľné / Wstęp – dobrowolny

20 21
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Prežijete príbeh života mince – jej narodenie v mincovni i počatie v zemských hĺbkach. Uvi-
díte 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 zakúsi-
te 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.

STANIŠOVSKÁ JASKYŇA – NETOPIERKOVO

MEDVEDIA ŠTÔLŇA – PERMONÍKOVO

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU V RUŽOMBERKU 

21

22

23

Podzemie pod vežami – MINCOVNÍČKOVO
Liptovský Ján, Pod vežami 150, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.podvezami.sk

denne / codziennie • 10.00 – 16.00 ZĽAVA z lístku pre dospelých
ZNIŻKA dla dorosłych20 %

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

MINCOVNÍČKOVO LIPTOVSKÝ JÁN20

Stanišovská jaskyňa – NETOPIERKOVO Liptovský Ján
Jánska dolina – Liptovský Ján, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stanisovska.sk

Medvedia štôlňa – PERMONÍKOVO Žiarska dolina
Žiarska dolina – Žiar, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stolna.sk

Galéria Ľudovíta Fullu, Makovického 1, 034 01 Ružomberok
+421 44 43 24 867, ruzomberok@sng.sk, www.sng.sk

denne / codziennie • 10.00 – 16.00

1. 11. – 30. 4. • víkendy, sviatky, prázd-
niny / weekendy, swiat • 10.00 – 16.00

utorok – nedeľa / wtorek - niedziela • 10.00 – 17.30

Jediná celoročne prístupná jaskyňa na Liptove otvorená každý deň. Dokonalý zážitok zažije-
te pri objavovaní čarovného podzemia so sprievodcami – jaskyniarmi. Budete kráčať popri ste-
nách, ktoré voda a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Čelovú lampu dostane 
každý návštevník pred vstupom, špeciálny odev ani obuv do 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 opi-
sania. Przed wejściem każdy zwiedzający otrzyma latarkę czołową. Specjalna odzież lub obuwie 
nie będą potrzebne.

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

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

ZĽAVA z lístku pre dospelých
ZNIŻKA dla dorosłych20 %

ZĽAVA z lístku pre dospelých
ZNIŻKA dla dorosłych20 %

ZĽAVA zľava zo vstupného do expozície Ľudovíta Fullu a na 
aktuálnu výstavu / ZNIŻKA zniżka na bilet wstępu na ekspozy-
cję Ľudovíta Fullu oraz na aktualną wystawę

30 %

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 200m od štôlne.

Jedyny na Liptowie stary obiekt kopalniany, udostępniony dla ruchu turystycznego. Odwiedzi-
cie 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 zwiedzają-
cy 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.

Galéria vystavuje umelecké diela, ktoré Ľudovít Fulla, jeden z najvýznamnejších sloven-
ských umelcov 20. storočia, daroval štátu. Súčasťou expozície sú aj jeho súkromné priestory. 
V malej sieni sa konajú výstavy výtvarného umenia. Objekt je národná kultúrna pamiatka.

Galeria wystawia dzieła sztuki, które Ľudovít Fulla, jeden z najwibitniejszych słowackich 
artystów XX wieku, podarowal państwu. Częścią ekspozycji są także jego pomieszczenia 
prywatne. W małej sieni odbywają się wystawy sztuki plastycznej. Obiekt należy do dziedzictwa 
narodowego. 

SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM 25

ZĽAVA z ceny vstupenky za sprievodcovské služby 
ZNIŻKA na usługi przewodników10 %

Pozývame Vás na hodinové potulky historickým centrom Liptovského Mikuláša. So sprie-
vodcom sa môžete vybrať 7 prehliadkovými trasami, počas ktorých sa dozviete mnoho zau-
jímavostí z dejín a súčasnosti mesta, spoznáte jeho najväčšie turistické atraktivity, osobnos-
ti, život a tvorbu popredných umelcov či mikulášske tradície.

Zapraszamy na godzinny spacer po historycznym centrum Liptowskiego Mikulasza. Można 
wybrać 7 tras. Przewodnicy informują o wielu ciekawostkach z historii i współczesności miasta, 
poznajcie jego najlepsze atrakcje turystyczne, postacie, życie oraz sztukę znanych artystów lub 
tradycje mikulaszskie.

Objednávka sprievodcovských služieb minimálne 2 dni vopred, v slovenskom jazyku minimálne 28 €/skupina, v cu-
dzom jazyku minimálne 34 €/skupina.

Zamówienie usług przewodników z wyprzedzeniem minimum 2 dni, w języku słowackim – minimum 28 €/grupa, 
w innym języku obcym – 34 €/grupa.

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 22 554, muzeumjk@mjk.lm.sk, www.mjk.sk

30. 9. – 30. 6. • pondelok, utorok, štvrtok, piatok / poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek • 9.00 – 16.00 • streda / środa • 9.00 – 18.00 • sobota 
zatvorené / sobota zamknięte • nedeľa / niedziela 10.00 – 17.00

Jánošíkovské tradície prezentované 
v  expozíciách Kapitoly z  histórie mesta a 
Mikulášska mučiareň. Príbeh legendárneho 
zbojníka Juraja Jánošíka na základe histo-
rických faktov až po súd a popravu v Liptov-
skom Mikuláši. Verejnosti predstavujeme 
dokumenty, dobové kresby, zbrane, mučiace 
nástroje.

Na wystawach „Rozdziały z historii mias-
ta” i Mikulaska Izby Tortur na podstawie fak-
tów historycznych przedstawiono dzieje le-
gendarnego zbójnika Janosika aż po 
rozprawę sądową i egzekucję w Liptowskim 
Mikulaszu. Prezentowane są dokumenty, 
ówczesne rysunki, broń, narzędzia tortur.

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

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 Miku-

laskiej Izby Tortur.

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. • pondelok – piatok / poniedziałek - piątek • 9.00 – 17.00 
• sobota / sobota • 9.00 – 13.00 • nedeľa zatvorené / niedziela za-
mknięte
1. 7. – 14. 9 • pondelok – piatok / poniedziałek - piątek • 9.00 – 18.00 
• sobota – nedeľa / sobota – niedziela • 9.00 – 17.00

JÁNOŠÍKOVSKÉ TRADÍCIE V MÚZEU JANKA KRÁĽA 24
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3D MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA12

Multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
RGB centrum (TESCO zóna), Kamenné pole 449/3, 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

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

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

18 %
25 %

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 CINE-
MA 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)

24 25

POPCORN
ZADARMO!

Pri zakúpení vstupenky na filmové predstavenie v multikine
Golden Apple Cinema a predložení tohto kupónu

získate malý popcorn zadarmo.
Kupón je platný do 30. 4. 2016.

Golden Apple Cinema s.r.o., Kamenné pole 4449/3
Liptovský Mikuláš 031 01, tel.: 0904 070 109
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Trstené

Liptovské
Sliače

Liptovský
Michal

Podtureň

Ižipovce

26 27

Liptovský Trnovec, 
autocamping

LÚČKY,
Obecný úrad

AQUAPARK TATRALANDIA, pokladne
Liptovská Ondrašová, pošta

Autobusová stanicaHurbanova ul.

Základná škola
Jednota

Villa Victoria
Penzión Horec

Hotel** Sorea Ďumbier
KRÚ MV SR Bystrá

Záhradky

Staré koliesko

Lúčky

Jaskyňa slobody

Ľadová jaskyňa

Wellness hotel Chopok****

Hotel Tri Studničky****

Autocamping

Záchytné parkovisko
Hilson

Mlynisko

Bodice
kostol

rázcestie

Bodice
obchod

Liptovský Michal, 
pod cintorínom

Ev. kostolGymnázium

Hotel Áčko

Hrabovo I.
Hrabovo II. Železničná

stanica

BEŠEŇOVÁ, Jednota

TATRALANDIA - Holiday Village

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LIPTOVSKÝ JÁN

JÁNSKA DOLINA,
Alexandra Wellness Hotel ***

DEMÄNOVSKÁ DOLINA, JASNÁ,
parkovisko

DEMÄNOVSKÁ DOLINA

PAVČINA LEHOTA

DEMÄNOVÁ

BEŠEŇOVÁ, GINO PARADISE

LÚČKY - Kúpele

RUŽOMBEROK

HRABOVO,
Malinô Brdo, lanovka

LiptovCard_100x60.indd   1
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pre držiteľov

for holders

FREE

viac informácií
więcej informacji

SKI & AQUA BUS

Trasa A / Line A Jasná - Liptovský Trnovec a späť / and back
Trasa B / Line B Jasná - Jánska dolina a späť / and back
Trasa C / Line C Jasná - Bešeňová - Lúčky a späť / and back
Trasa D / Line D Hrabovo - Bešeňová - Lúčky a späť / and back
SKI BUS Jasná Jasná - Demänová - Jasná
SKI BUS Ružomberok - Hrabovo, Malinô Brdo
Zastávka / Bus Stop
Zastávka na znamenie / Request Stop

ZIMA 2015/2016

LE
G

EN
D

A
 /

 L
EG

EN
D



visitliptov.sk

ADRENALÍNOVÉ LIETANIE27 ZIPLINE 29

HURRICANE FACTORY Tatralandia je jediný veterný tunel na Slovensku. Je to miesto, kde 
si môžete vyskúšať aké to je lietať a vznášať sa a vyskúšať si tak silu hurikánu. V presklenej 
letovej komore o priemere 4,3 metrov a celkovej výške neuveriteľných 14 m prúdi vzduch 
rýchlosťou až 270 km/h, čo je rýchlosť ozajstného hurikánu. Vy však lietate v bezpečnej 
výške a pod neustálym dohľadom skúseného inštruktora. Lietanie vo veternom tuneli je ur-
čené všetkým fyzicky zdravým osobám od 5-tich rokov.

HURRICANE FACTORY Tatralandia to jedyny tunel 
aerodynamiczny na Słowacji. To miejsce, w którym 
możesz spróbować latania, unoszenia się w powietrzu 
i doświadczyć siły huraganu. W przeszklonej komorze 
lotu o średnicy 4,3 m i wysokości aż 14 m powietrze 
osiąga prędkość 270 km/h, co odpowiada sile praw-
dziwego huraganu. Lot jednak odbywa się na bez-
piecznej wysokości i pod stałą opieką doświadczonego 
instruktora. Latanie w tunelu aerodynamicznym to 
atrakcja przeznaczone dla wszystkich osób zdrowych 
fizycznie od lat pięciu.

Adrenalínové lietanie v aerodynamickom tuneli / Adrenalinowe
loty w tunelu aerodynamicznym – Hurricane Factory
Hurricane Factory, Brezovec 1090, 031 05 Liptovský Mikuláš 5
+421 903 544 331, recepcia@hurricanefactory.com, www.hurricanefactory.com

denne / codziennie • 9.00 – 22.00

26. 12. 2015 – 10. 1. 2016
denne / codziennie • 15.00 – 19.00
+ objednávky / zamówienie
11. 1. 2016 – 12. 2. 2016
na objednávku / na zamówienie
13. 2. 2016 – 6. 3. 2016
denne / codziennie • 15.00 – 19.00
+ objednávky / zamówienieZĽAVA na produkty Wind Starter a Ride a Storm

ZNIŻKA na produkty Wind Starter a Ride a Storm ZĽAVA platí pre každého držiteľa karty neobmedzene
ZNIŻKA dla każdego posiadacza karty bez ograniczenia

10 %
20 %

LASER TAG je laserová prestrelka v labyrinte. Ak poznáte paintball, tak viete, že je to super hra, ale s 
deťmi ani so ženami si ju nezahráte. Laser tag si zahráte všetci, či už ste s rodinou alebo s priateľmi či s 
priateľkami. Je to hra, nie boj. Hrať môže každý proti každému alebo tím proti tímu. Hráči majú na sebe 
vesty so senzormi a v rukách laserové zbrane. Zásah na 5 sekúnd umlčí vašu zbraň, ale potom pokraču-
jete v hre. Hra trvá 12 minút, ale dá sa nastaviť aj na dlhšie.
LASER MAZE z vás urobí vykrádača trezorov, no v prvom rade otestuje vašu ohybnosť. V čo najkratšom 
čase musíte prekonať chodbu popretkávanú pavučinou laserov. Každé prerušenie lúča vyvolá poplach. 
Postupujte preto rýchlo, ale opatrne.

LASER TAG to laserowa strzelanina w labiryncie. Jeśli ktoś grał w paintball to wie, że to wspaniała 
gra, ale z dziećmi i kobietami nie da się w nią grać. Laser tag zagrają sobie wszyscy, rodzina i przyjaciele. 
To gra, nie bój się. Grać może każdy przeciwko każdemu lub grupa przeciwko grupie.Gracze mają ubrane 
kamizelki z czujnikami a w rękach bronie laserowe. Trafienie na 5 sekund umilczy broń gracza, ale na-
stępnie można grę kontynuować. Gra trwa 12 minut, ale da się przedłużyć.
LASER MAZE zrobi z Ciebie złodzieja sejfu, jednak najpierw otestuj swoją zdolność poruszania się. W jak 
najkrótszym czasie należy pokonać korytarz przeplątany pajęczyną laserów. Każde dotknięcie promienia 
włączy alarm. Należy więc postępować szybko, ale ostrożnie.

LASER GAMES28

Laser games – indoorová atrakcia – celoročná zábava
Lasers aréna, Revolučná 573/1, 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 948 108 755, info@liptovlasers.com, www.liptovlasers.com
počas sezóny denne / posczas sezonu codzienie • 14.00 – 22.00 • informácie o otváracích 
hodinách v januári po Troch kráľoch a po Veľkej noci na webe • Informacje o godzinach otwar-
cia w styczniu po świętach Trzech Króli oraz po Wielkanocy na stronie internetowej

ZĽAVA z individuálnych cien (neplatí pre akciu „švédsky stôl“ a „oslávenec“)
ZNIŻKA dla cen indywidualnych oarz grupowych (nie obowiązuje dla ,,stół szwecki“ 
i „jubilat“)

20 %
Zľava platí pre celú skupinu sprevádzajúcu držiteľa karty počas jednej návštevy arény a nedá sa kombinovať s inými zľavami. / 
Zniżka dotyczy całej grupy towarzyszącej posiadacza karty podczas jednej wizyty i areny nie można łączyć z innymi zniżkami.

ZIPLINE Hrabovo
zjazd na lane / zjazd na linii
Hrbovská cesta
034 01 Ružomberok
+421 908 861 317
tarzania@m-fly.sk, ww.tarzania.sk,
www.zipline.sk
www.facebook.com/tarzaniahrabovo 

Prevádzka atrakcie je obmedzená poveternostnimi podmienkami. Aktualne informacie na nasej webovej alebo FB stran-
ke / Eksploatacja atrakcji jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Aktualne informacje znajdują się na naszej 
stronie internetowej lub stronie FCB.

ZipLine Hrabovo je nová adrenalínová atrakcia v Hrabovskej doline pri Ružomberku, kto-
rá 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 
Slovovensku. 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 Hrabov-
skiej. 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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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 podzem-
ného bludiska a vychutnaj si atmosféru jaskyne s individuálnym prístupom. Skúsení jasky-
niari ťa prevedú Malou Stanišovskou jaskynou 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 ko-
muś bliskiemu wrażenia w ciemnym podziemnym labiryn-
cie i delektuj się klimatem jaskini o indywidualnym podejś-
ciu. Doświadczeni przewodnicy po jaskini oprowadzą cię po 
Malej Staniszowskiej jaskini na Liptowie. W jaskini można 
zobaczyć złożone labirynty, ciasne zabłocone pełzacze, wod-
ne i piaskowe syfony, wąskie kominy, lub kamienne osunię-
cia. Na koniec czeka na ciebie instruktaż o pokonywaniu pr-
zeszkód w ramach łażenia w jaskiniach.

Spestrite si svoju zimnú dovolenku rých-
lou jazdou na terénnych štvorkolkách alebo 
si overte svoje schopnosti a presnú mušku 
pri paintballe alebo lukostrelbe. V  areáli sa 
nachádza aj MINIZOO.

Urozmaićcie sobie urlop zimowy szybką 
jazdą na kładach lub otestujcie sobie swoje 
zdolności i dokładną muszkę podczas gry w 
paintball lub strzelania z łuku. W kompleksie 
znajduje się MINI ZOO

KURZ SKIALPINIZMU NA LIPTOVE

ZÁBAVNÝ PARK LIPTOV

SPELEOALPINIZMUS – STANIŠOVSKÁ JASKYŇA

31

33

Zábavný park liptov Liptovský Mikuláš - časť Vitálišovce
Infolinka:+421 903 443 194, +421 918 636 311
info@sportovyareal.sk, www.sportovyareal.sk

Kurz skialpinizmu Západné a Nízke Tatry
+421 905 576 634, horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk

Nutná rezervácia vopred, v prevádzke len v dohodnutých termínoch. / Konieczna wcześniej-
sza rezerwacja, w ekspolatacji tylko w uzgodnionych terminach.

ZĽAVA na jazdu na terénnych štvorkolkách
(po zľave 20 €/30 minút, 36 €/1 hodina)
ZNIŻKA na kłady (po rabacie 20 €/30 minut, 36 €/1 godzina)

ZĽAVA na paintball, v cene 200 guličiek, ihrisko a kompletná výstroj
(po zľave 12 €/osobu)
ZNIŻKA na paintball, w cenie 200 kulek, boisko oraz kompletny osprzęt
(po rabacie 12 €/osobę)

20 %

40 %

20 % 25 % 30 %

JAZDA NA MOTOKÁRE30 32

Pootvoríme ti dvere k niečomu, čo si možno ešte nezažil-a, čo si ešte nevyskúšal/a. Ne-
váhaj a príď prežiť príjemný deň sám-a alebo s kamarátom-tkou, či s partiou. Budeš mať 
možnosť si to vyskúšať a niečo sa aj naučiť. A keď budeš mať záujem pokračovať ďalej, do-
zvieš sa viac. V cene komplet potrebná výstroj.

Otworzymy drzwi do czegoś, co może jeszcze nie znasz. 
Nie zwlekaj i  przyjedź spędzić przyjemny dzień sam-a lub 
z  kolegą/ koleżanką, paczką. Będziesz mieć możliwość to 
wypróbować a także coć się nauczyć. A kiedy będziesz zain-
teresowany kontynuować wrażenia dalej, dowiesz się więcej. 
W cenie kompletny potrzebny sprzęt.

ZĽAVA / ZNIŻKA
1 osoba / 1 osoby

ZĽAVA / ZNIŻKA
2 osoby / 2 ludzi

ZĽAVA / ZNIŻKA
3 osoby / 3 osoby

Začiatok pri Stanišovskej jaskyni / Początek przy Staniszowskiej jaskini • 9.00
čas trvania / czas trwania • 2 – 3 hod. / godz.
druhy vstup / drugi wstęp • 12.00 (ked je prvý obsadený / gdy pierwszy jest zajęty) 

20 % 25 % 30 %ZĽAVA / ZNIŻKA
1 osoba / 1 osoby

ZĽAVA / ZNIŻKA
2 osoby / 2 ludzi

ZĽAVA / ZNIŻKA
3 osoby / 3 osoby

Speleoalpinizmus – Stanišovská jaskyňa
+421 905 576 634, horoskola@horoskola.sk, www. horoskola.sk

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 vlast-
né 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, piłkar-
zyki, strzałki.

Jazda na motokárach – Kart centrum Liptov – Palúdzka
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

za jazdu na motokáre v trvaní 6 minút
za 6 min. jazdy na gokarcie

ZĽAVA z ceny hygienickej kukly
ZNIŻKA niżki na bawełnianą kominiarkę15 %

5 €
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Ubytovanie • Viac ako 400-ročný renesančný kaštieľ s  ruinou 700-ročného gotického 
hradu uprostred areálu ponúka možnosť štýlového ubytovania v historickom hoteli v 4 luxus-
ných komnatách typu APARTMENT a 15 dobovo zariadených komnatách typu SUPERIOR 
a PREMIUM. Nechajte sa uniesť historickou atmosférou a vstúpte do čias kráľovstva a neza-
budnuteľnej romantiky. 
Reštaurácia Magdaleny Zai • V areáli gotického hradu a renesančného kaštieľa sa nachádza 
Reštaurácia Magdaleny Zai, pomenovaná po hradnej pani, ktorá dala kaštieľ postaviť. Vychut-
najte si zážitkovú gastronómiu, či sezónne špeciality v historických priestoroch. Počas letnej 
sezóny je k dispozícii posedenie na terase, či v hradnom parku, kde zabudnete na starosti 
všedného dňa a počas zimných mesiacov zažijete romantickú atmosféru v interiéri reštau-
rácie s večerou pri sviečkach v blízkosti krbu. Preneste sa do obdobia stredoveku a zažite 
tradičnú stredovekú atmosféru s dobovou hostinou v inšpiratívnych priestoroch, ktoré vo Vás 
zanechajú nezabudnuteľný zážitok.
Konferencie a svadby • Moderne vybavené konferenčné a spoločenské priestory v zrekon-
štruovanom renesančnom kaštieli predstavujú výnimočné spojenie architektonickej krá-
sy, ducha histórie i  súčasných najmodernejších technológií. Chateau GrandCastle ponúka 
priestory na organizovanie pracovných, spoločenských, či rodinných podujatí a rozprávko-
vých svadieb.
Wellness & Spa • Načerpajte novú energiu a nechajte vaše zmysly podľahnúť uvoľňujúcej 
atmosfére hradného Wellness & Spa. Bazén s masážnymi tryskami, vírivka, fínska sauna 
a masáže pre vaše telo a tvár - to je naša hradná zmes ingrediencií pre dokonalý oddych.
Prehliadka Hradu a Kaštieľa Liptovský Hrádok • Ponorte sa do histórie Hradu a Kaštieľa 
v Liptovskom Hrádku a preneste sa do života panovníkov v 14. storočí. Prehliadkou nádvorím 
a interiérom s historickým výkladom, audiovizuálnou prezentáciou histórie a rekonštrukcie 
priestorov do súčasnej podoby vás prevedie skúsený sprievodca. WiFi a vstup pre deti do 
6 rokov zdarma.

Zakwaterowanie • Ponad 400-letni zamek z epoki renesansu z ruinami 700-letniego grodu 
z epoki gotyki w środku pomleksu oferuje możliwość stylowego zakwaterowania w historycz-
nym hotelu w 4 luksusowych komnatach typu APARTAMENT oraz w 15 dobowo urządzonych 
komnatach typu SUPERIOR i  PREMIUM. Pozwólcie ponieść się historycznym klimatem oraz 
przenieście się do czasów królewskich i niezapomnianej romantyki. • Restauracja Magdaleny 
Zai • Restauracja znajduje się na terenie gotyckiego zamku i renesansowego kasztelu. Nazwę 
wzięła od nazwiska pani na zamku, która zbudowała kasztel. Skosztujcie specjałów kuchni 
w historycznych pomieszczeniach 400-letniego kasztelu. W sezonie letnim można skorzystać z 
tarasu czy parku zamkowego, w którym można zapomnieć o codziennych troskach i kłopotach. 
Zimą w romantycznej atmosferze wnętrz zamku, przy płonącym kominku i świeczkach można 
przyjemnie spędzić czas przy kolacji. Renesansowy kasztel oferuje noclegi w stylowych wnętr-
zach 4 luksusowych apartamentów i w 15 urządzonych w stylu epoki pokojach. Przenieście się 
do epoki średniowiecza i poznajcie tradycyjny klimat średniowieczny z dobową ucztą w inspira-
tywnych pomieszczeniach, które pozostawią niezapomniane przeżycia. • Konferencje i wesela 
• Nowocześnie wyposażone pomieszczenia konferencyjne i towarzyskie w zrekonstruowanym 
zamku z epoki renesansu wyobrażają wyjątkowe połączenie piękna architektonicznego, ducha 
historii i współczesnych najnowocześniejszych technologii. Chateau GrandCastle oferuje po-
mieszczenia do zorganizowania spotkań firmowych, towarzyskich, rodzinnych lub do zorgani-
zowania wesel jek z bajki. • Wellness & Spa • Odzyskajcie nową energię i pozwólcie zmysłom 
wypocząć w odprężającym klimacie zamkowego Wellness & Spa. Basen z dyszami do masażu, 
jacuzzi, sauna fińska i masaże dla ciała i twarzy – to jest nasza zamkowa mieszanina skład-
ników dla doskonałego wypoczynku. • Zwiedzając zamku i kasztelu Liptovský Hrádok • Za-
nurzcie się Państwo w historię zamku i kasztelu w Liptowskim Gródku i przenieście się do 
świata władców z XIV wieku. Doświadczony przewodnik poprowadzi Państwa przez dziedziniec 
i zrekonstruowane wnętrza; zwiedzanie wzbogacone o wykład i prezentację audio-wizualną 
historii zabytku. WiFi oraz wstęp dla dzieci do lat 6 bezpłatnie.

CHATEAU GRANDCASTLE A HRADNÁ REŠTAURÁCIA MAGDALENY ZAI 37

ZĽAVA je poskytnutá z celého účtu – kartou je potrebné sa preukázať vopred
ZNIŻKA obejmuje cały rachunek – kartę należy okazać wcześniej10 %

Prehliadky v sezóne / zwiedzanie w sezonie • 1. 7. – 31. 8. • denne / codziennie • 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 • mimosezónne / poza sezonem • 1. 9. – 30. 6 • individuálna ob-
jednávka nad 10 dospelých osôb / Indywidualne zamówienie dla powyżej 10 osób dorosłych

RESTAURANT HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ*** 35
RESTAURANT HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ***, Liptovský Ján
+421 44 521 92 93, info@svatojanskykastiel.sk, www.svatojanskykastiel.sk

denne / codziennie • 11.00 – 22.00

REŠTAURÁCIA – vkusne zariadená reštaurácia s kapacitou 66 miest Vám okrem príjem-
ného posedenia ponúka široký výber zo slovenskej i medzinárodnej kuchyne. Z pestrej po-
nuky si určite vyberiete. U nás bude Vaše jedlo aj Vašim chutným zážitkom.
KAVIAREŇ – v štýlovej retro kaviarni Vás pozývame na lahodnú kávičku, kvalitné pivo, víno, 
destiláty a na množstvo iných nápojov. Atmosféru si môžete spríjemniť počúvaním originál-
nych LP platní podľa výberu.
SVADOBNÝ DEŇ - zabezpečujeme nezabudnuteľné svadobné hostiny s kvalitným servisom 
a výbornou kuchyňou s kapacitou do 70 ľudí.

RESTAURACJA – gustownie urządzona restauracja dla 66 osób oferuje oprócz  przyjemne-
go środowiska także bogaty wybór wyśmienitych potraw kuchni słowackiej i międzynarodowej. 
Z bogatej oferty sobie każdy z pewnością wybierze. U nas jest jedzenie smacznym przeżyciem. 
KAWIARNIA – zapraszamy do stylowo retro urządzonej  kawiarni na smaczną kawę, piwo wy-
sokiej jakości, wino, napoje alkoholowe oraz na mnóstwo innych napojów. Atmosferę można 
uprzyjemnić sobie słuchaniem oryginalnych LP płyt według wyboru. 
WESELE – zorganizujemy niezapomniane imprezy weselne ze serwisem wysokiej jakości oraz 
wspaniałą kuchnią dla 70 ludzi. 

ZĽAVA zľava z hlavného jedálneho a nápojového lístka
ZNIŻKA rabat na dania i napoje z głównej karty10 %

ICE BAR PENZIÓN MÁRIA BODICE36
ICE BAR Penzión Mária Bodice
Penzion Maria, Bodice 41, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 908 910 171
recepcia@penzionmaria.eu, www.penzionmaria.eu

streda / środa • 18.00 – 22.00

ZĽAVA na spotrebu ponúkaného sortimentu na ICE BAR-e
ZNIŻKA na konsumpcję z oferowanego asortymentu w ICE BAR-ze15 %

Každú stredu počas zimnej sezóny sa u nás griluje na jedinečnej gril párty ICE BAR. Všet-
ci ste srdečne vítaní. Drinky, klobásky, čaj, dobrá muzika a ešte oveľa viac Vás čaká na našom 
ICE BARE v Penzióne Mária.

W każdą środę w sezonie zimowym grillujemy na wyjątkowym grill party ICE BAR. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich. Drinki, kiełbaski, herbata, dobra muzyka i jeszcze dużo więcej 
czeka wszystkich w naszym barze w pensjonacie „Maria”.

34 BOWLING A SQUASH MOTEL RANČ

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

zľava zo vstupenky na bowling alebo squash na 1 hodinu - neobmedzene / zniżka 
na wejściówki na 1 godz. na bowling lub squash - bez ograniczeń20 %

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.

Chateau GrandCastle a Hradná 
reštaurácia / Restauracja zamkowa 
Magdaleny Zai Liptovský Hrádok
Ulica Magdaleny Zai 1, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 520 77 11, +421 915 812 900, castle@grandcastle.sk
www.grandcastle.sk

denne / codziennie • 11.00 - 21.00
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U TALIANA - PIZZERIA DA ANDREA RUŽOMBEROKKOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA RUŽOMBEROK 4038

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

denne / codziennie • 10.00 – 22.00

pondelok – štvrtok / poniedziałek - czwartek • 8.00 – 22.00
piatok / piątek • 8.00 – 24.00
sobota / sobota 11.00 – 24.00
nedeľa / niedziela • 11.00 – 22.00

ZĽAVA v reštaurácii – denne, počas sezóny neobmedzene
ZNIŻKA w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń10 %

Srdečne Vás pozývame do drevenice s tradičnou kuchyňou a architektúrou liptovského 
kraja, vzdialenej len 1 km od lyžiarskeho strediska Ružomberok – Malinô Brdo. Vychutnajte 
si príjemné posedenie na mohutných smrekových laviciach, praskajúce drevo v kamennom 
ohnisku a najmä výborné jedlo.

Serdecznie zapraszamy do drewnianej, reprezentującej liptowską architekturę chaty z tra-
dycyjną kuchnią. Obiekt jest położony tylko kilometr od ośrodka Rużomberok – Malinô Brdo. 
Siedząc na potężnych ławach świerkowych, przy trzaskającym drewnie w kamiennym komin-
ku, skosztujcie wybornych specjałów kuchni.

REŠTAURÁCIA KOZÍ VŔŠOK IVACHNOVÁ39
Reštaurácia a predaj syrov Kozí vŕšok Ivachnová
Reštaurácia Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Liptovská Teplá 
+421 0907 686 179, +421 917 090 724
restauracia@kozivrsok.sk, www.kozivrsok.sk

denne / codziennie • 9.00 – 21.00 • okrem / z wyjątkiem 24. – 25. 12. 2014

ZĽAVA na konzumáciu jedál v reštaurácii a predaj syrov z vlastnej výroby
ZNIŻKA na posiłki w restauracji i zakup serów własnej produkcji10 %

Areál Kozieho Vŕšku poskytuje dobré jedlo, odpočinok a zábavu. Objavte v sebe gurmá-
na! 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 Lip-
tovský Mikuláš. Poskytuje ideálne miesto na zastavenie sa a relax, kde máte možnosť zážit-
kovej gastronómie v atypickej reštaurácii. Pre rodiny s deťmi je pripravené zázemie v podo-
be detských kútikov, ihrísk, ZOO-farmy. V areáli sa taktiež nachádza SHOP a SYRÁREŇ so 
širokou ponukou syrových výrobkov a výberových zrejúcich kozích, ovčích, kravských syrov 
z vlastnej výroby, ČS SHELL, WIFI free.

Kompleks Koziego Vrsku oferuje wyśmienite jedzenie, wypoczynek i rozrywkę. Odkryj w so-
bie smakosza! 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 peryfer-
ji gminy Ivachnova, pomiędzy miastami Rużomberek i Liptowski Mikulasz. Oferuje idealne miej-
sce na zatrzymanie się i spędzenie wypoczynku, gdzie istnieje możliwość delektować się wspa-
niałą kuchnią w nietypowej restauracji. Dla rodzin z dziećmi przygotowane zostały kąciki dla 
dzieci, boiska, ZOO-ferma. W kompleksie znajduje się także SHOP i SEROWNIA z bogatą ofertą 
wyrobów serowych oraz wyborowych dojrzewających serów z  mleka koziego, krowiego 
i owczego z własnej produkcji, SP SHELL i WIFI free.

Zľava sa vzťahuje len na konzumáciu v reštaurácii, nevzťahuje sa na nápoje a akciu „Jedz koľko vládzeš“. V Shope si 
môžete uplatniť zľavu na vybrané druhy syrov z našej syrárne.

Zniżka obejmuje wyłącznie konsumpcję w restauracji, nie obejmuje napojów oraz akcji promocyjnej „Jedz ile 
chcesz”. W sklepie można wykorzystać zniżkę na wybrane rodzaje serów z naszej serowni.

U Taliana - Pizzeria da Andrea Ružomberok
Podhora 26, Ružomberok
+421 443 810 090
utaliana@gmail.com, www.utaliana.sk

Restaurant & Pizza Ponte 
Mostová 13, 034 01 Ružomberok
+421 9011 77 88 99
restaurant.ponte@gmail.com, www.pizzaponte.sk

pondelok – štvrtok / poniedziałek - czwartek • 10.30 – 22.00
piatok – sobota / piątek - sobota • 10.30 – 23.00
nedeľa / niedziela • zatvorené / nieczynne

ZĽAVA platí na konzumáciu priamo v pizzérii. Nevzťahuje sa na denné menu, 
nápoje a donáškovú službu. Nedá sa kombinovať s inými zľavami. Platí len pri 
platbách v hotovosti.
ZNIŻKAbejmuje konsumpcję bezpośrednio w pizzerii. Nie obejmuje menu dnia, 
napoje oraz usługi dostawcze. Zniżek nie można sumować. Dotyczy tylko opłat 
gotówkowych.

ZĽAVA
ZNIŻKA

10 %

10 %

Príďte si vychutnať jedinečnú chuť jedál pripravených rukami pravého majstra šéfkuchá-
ra Andrea, ktorý pochádza zo Sardínie. Príjemná obsluha, pravá Talianska atmosféra a skve-
lá hudba Vám zaručujú prežitý príjemný čas stávený u nás.

Przyjedźcie do nas za wspaniałym smakiem dań przygotowanych z rąk mistrza szefa kuch-
ni Andrea, który pochodzi z Sardynii. Przyjemna obsługa, autentyczny klimat włoski oraz świet-
na muzyka zapewnią wspaniałe chwile spędzone u nas

Pizza, cestoviny šaláty, polievky, denné menu. Príďte si posedieť v príjemnom prostredí 
našej reštaurácie alebo pôvodnej vinnej pivničke. V pizzerii Ponte ponúkame svojim zákazní-
kom jedlá pripravované z kvalitných. Vyberte si jedlo z nášho jedálneho lístka alebo ochutnaj-
te niečo z nášho denného menu. Ponúkame Vám aj donáškovú službu. V našom podniku sa 
nachádza aj miestnosť pre fajčiarov. Tešíme sa na Vás

Pizza, makaron, surówki, zupy, codzienne menu. Przyjedźcie sobie posiedzieć w przyjemnym 
otoczeniu naszej restauracji lub pierwotnej piwnicy winnej. W pizzerii Ponte oferujemy swoim 
gościom dania przygotowywane z wysokiej jakości składników. Wybierzcie sobie z naszego jad-
łospisu lub wypróbujcie coś z naszego codziennego menu. Oferujemy także usługę dostarczania 
jedzenia do domu. W naszym lokalu znajduje się również pomieszczenie dla palaczy. 

REŠTAURÁCIA A PIZZERIA PONTE 41

PONTE

PIZZA   COFFEE   VINE
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REŠTAURÁCIA HOTEL KOLIBA GRÉTA***42

Reštaurácia Hotel Koliba Gréta*** Liptovská Sielnica
Hotel Koliba Gréta***, Liptovská Sielnica 270, 032 23
+421 911 897 078
kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk

denne / codziennie • 8.00 – 22.00

ZĽAVA v reštaurácii
ZNIŻKA w restauracji10 %

V každom ročnom období sa špecializujeme na prvotriedne jedlá zo sezónnych surovín 
hlavne z nášho regiónu, v ktorých sa spájajú tradičné postupy s moderným kulinárskym 
umením. Navštívte nás počas obľúbenej sobotňajšej grilovačky pred zrakom hosťa s ľudovou 
hudbou alebo každodenne a ochutnajte naše výhodné sezónne menu.

O  każdej porze roku specjalizujemy się na dania wysokiej jakości ze składników sezo-
nowych głównie z naszego regionu, w których łączą się tradycyjne procedury z nowoczesną 
sztuką kulinarną. Przyjedźcie do nas podczas ulubionej sobotniej imprezy grillowej z muzyką 
ludową lub codziennie i delektujcie się naszym menu sezonowym.

KOLIBA HOLICA HUTY43

Koliba Holica
Huty 227, 027 32 Zuberec, +421 904 904 473
info@kolibaholica.sk, www.kolibaholica.sk

denne / codziennie • 10.00 – 22.00

ZĽAVA v reštaurácii
ZNIŻKA w restauracji10 %

Na kamennom ohnisku Vám pripravíme grilované špeciality. K tomu Vás potešia tradičná 
slovenská kuchyňa, voňajúce dobroty starých mám a hrejivé rodinné teplo. Zažite nezabud-
nuteľné 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.

Zľavy sa nedajú kombinovať a kumulovať. Zľava neplatí na denné menu. / Zniżek nie można łączyć i kumulować. Zniżka 
nie obejmuje menu codziennego.
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REŠTAURÁCIA PENZION DRAK*** 46

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

ZĽAVA pri nákupe vín z Vinotéky Penziónu a Reštaurácie Drak
ZNIŻKA win przy zakupie w Winotece Pensjonatu i restauracji „Drak“15 %

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 zahranič-
ných 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 przy-
jemnej, rodzinnej atmosferze 
restauracji i skosztować specjałów 
kuchni oraz win słowackich i zag-
ranicznych, odwiedźcie restaurację 
penjonatu „Drak“ w Demianowej 
Zadbamy, abyście się u nas dobrze 
czuli. Dzieci mogą się bawić w na-
szym dużym pokoju zabaw.

STRACHANOVKA LIPTOVSKÝ JÁN 47

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 • 10.00 – 23.00

Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba sa nachádza na začiatku Jánskej doliny v Liptov-
skom Jáne. V  slovenskej reštaurácii vo folklórnom štýle s  detským kútikom, WiFi zónou 
a priestrannou terasou Vás obslúži krojovaný personál. Ponúkne Vám typickú domácu slo-
venskú kuchyňu obohatenú o liptovské špeciality ako aj zdravú stravu.

Hotel*** Strachanovka, Janska koliba znajduje się na początku Doliny Janskiej w Liptowskim 
Jane. W słowackiej restauracji w stylu folklorystycznym, kącikiem dla dzieci, strefą WiFi oraz 
przestronnym tarasem obsłuży Państwa personel w typowych strojach ludowych. Oferujemy 
typową domową kuchnię słowacką wzbogaconą o liptowskie specjały oraz o zdrowe dania.

ZĽAVA na jedlá a nápoje z jedálneho lístka
ZNIŻKA na dania i napoje z jadłospisu 10 %

denne / codziennie • 8.00 – 22.00

Štýlová reštaurácia na okraji obce Pribylina. Hosťom je k dispozícii: bar,salónik,krytá te-
rasa s Jakuzzy,F.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.

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 zamówie-
nie możemy obsłużyć gości poza 
standardowymi godzinami otwarcia, 
zorganizujemy przyjęcie, upieczemy 
prosiaka, jagnię lub gęś.

PENZIÓN TEMPO TATRY PRIBYLINA44

Reštaurácia Tempo Tatry-Pribylina
Ul. Emila Janotku 3/3, 032 42 Pribylina
+421 905 400 247
mbolvansky@yahoo.com, www.penzion.tempotatry.sk

Penzión RAVENCE ***
Liptovský Trnovec 315, 031 01 Liptovský Mikuláš
info@penzion-ravence.com, www.penzion-ravence.com

denne v sezóne / codziennie w sezonie • 6.00 – 9.00 • 16.00 – 22.00 • 
denne mimosezónne / codziennie poza sezonem • 16.00 – 22.00 

ZĽAVA v reštaurácii a wellness – počas sezóny neobmedzene
ZNIŻKA w restauracji i wellness – w trakcie sezonu nieograniczone

ZĽAVA na a la carte
ZNIŻKA na a la carte

10 %

10 %

Neplatí v období / Nie obowiązuje w okresie 26. 12. – 6. 1.

Zľava sa nevzťahuje na nápoje a alkohol / Rabat nie dotyczy napojów i napojów alkoholowych

Penzión RAVENCE *** Vám ponúka atraktívne a útulne ubytovanie v srdci Liptova. Nachá-
dzame sa na začiatku obce Liptovský Trnovec od smeru Liptovský Mikuláš v malebnom 
kraji Liptova. Reštaurácia sa špecializuje na Ukrajinskú kuchyňu. Ponúkame Vám netradičné 
Ukrajinské špeciality. Menu je pripravené pre malých aj veľkých návštevníkov v útulnom pro-
stredí reštaurácie s letnou terasou a detským kútikom. Penzión RAVENCE *** poskytuje mož-
nosť organizovania menších kongresov, školení, firemných stretnutí, eventov, rodinné oslavy 
a  svadby. V letných mesiacoch si môžete dopriať príjemné ochladenie v  Liptovskej Mare 
ktorá je vzdialená od penziónu len dve minúty.

Pensjonat RAVENCE *** oferuje atrakcyjne i przyjemne zakwaterowanie w sercu Liptowa. 
Znajdujemy się na początku wioski Liptovsky Trnovec od kierunku Liptowski Mikulasz w ma-
lowniczym regionie Liptowa. Restauracja specjalizuje się w kuchni ukraińskiej. Oferuje liczne 
nietradycyjne specjały ukraińskie. Menu zostało przygotowane także dla małych jak i dużych 
gości w miłym środowisku restauracji z tarasem letnim i kącikiem dla dzieci. Pensjonat RAVEN-
CE *** oferuje możliwość zorganizowania mniejszych kongresów, szkoleń, spotkań firmowych, 
eventów, spotkań rodzinnych oraz wesela. Latem można się przyjemnie ochłodzić w  Lip-
towskiej Marze, która od pensjonatu znajduje się zalewie dwie minuty.

PENZIÓN RAVENCE45
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Reštaurácia & Wellness Sojka resort
Relax hotel Sojka Malatíny, Malatíny 104
+421 44 54 75 657
hotel@sojka,eu, www.sojka.eu

PIVOVAR LIPTOVÄR A ZÁŽITKOVÁ REŠRAURÁCIA 50

Liptovär – pivovar a zážitková reštaurácia / browar a restau-
racja pełna wrażeń
Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš
+421 905 821 859, liptovar@liptovar.sk, www.liptovar.sk

ZĽAVA z celkovej sumy účtu
ZNIŻKA rabatu od łącznej kwoty rachunku10 %

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 nepasterizo-
vané a nefiltrované pivo, ktoré nadchne svojou príjemnou horkosťou. V Pivovarskej reštau-
rácii prepojenej s pivovarom si môžete popri komentovanej prehliadke a obdivovaní mo-
dernej pivovarníckej technológie vychutnať jedlá pripravované z čerstvých surovín podľa 
najnovších gastronomických trendov. Zakladáme si na zážitkovej kuchyni vedenej Karolom 
Sklenárom – executive chef, ktorý získal za svoje kulinárske umenie niekoľko medzinárod-
ných ocenení. 

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 sma-
kiem. W restauracji piwowarniczej połączonej z  browarem można oprócz zwiedzania 
z wykładem i podziwiania nowoczesnej technologii piwowarniczej spróbować dania przygo-
towane ze świeżych składników zgodnie z  najnowszymi trendami w gastronomii. Bardzo 
ważna dla nas to kuchnia pełna wrażeń prowadzona przez Karola Sklenara - executive chef, 
który za swoją sztukę kulinarną otrzymał szereg nagród międzynarodowych.

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, je-
dzenie i napoje).

pondelok – štvrtok / poniedziałek – czwartek • 11.00 – 23.00
piatok / piątek • 11.00 – 2.00 / sobota / sobota • 12.00 – 2.00
nedeľa / niedziela • 13.00 – 23.00

wellness • nedeľa – piatok / niedziela – piątek • 16.00 – 21.30 • sobota 13.00 – 21.30
reštaurácia / restauracja • denne / codziennie • 11.00 – 21.30

ZĽAVA na Sojka pivo
ZNIŻKA na Sojka piwo10 % ZĽAVA na wellness

ZNIŻKA na wellness15 %
Miesto dokonalého odpočinku kde sa od prvého momentu cítite ako v inom svete. Kom-

plex tradičných budov v upravenej záhrade, bezpečné miesto na hranie pre deti ako aj pokoj-
né wellness s bazénom. Čerstvé suroviny + nadaní kuchári + originálne receptúry + milá 
obsluha = recept na Vašu spokojnosť. Belgické črty majiteľov nájdete aj v ponuke tých najlep-
ších 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.
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Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš
Good Mood pizza & bar
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

PIZZERIA GOOD MOOD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

pondelok – štvrtok / poniedziałek – czwartek • 11.00 – 22.00 • piatok / piątek • 11.00 – 24.00 
• sobota / sobota • 11.00 – 23.00 • nedeľa / niedziela • 11.00 – 22.00 • donáška / dostawa • 
pondelok – štvrtok, sobota, nedeľa / poniedziałek – czwartek, sobota, niedziela • 11.00 – 21.30

Pri prechádzke historickou časťou mesta si vychutnajte pizzu s dlhoročnou tradíciou pe-
čenia v peci na bukovom dreve v útulnom prostredí, kde rodinnú atmosféru pomáha dotvárať 
príjemní personál a šikovný pizzamajster. Výber zo 40-tich druhov piíz pošteklí chuťové po-
háriky aj najnáročnejším „papkáčom“. Určite ochutnajte aj naše „al dente“ cestovinky a zele-
ninové 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.

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. 

10 %

McDONALD'S LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ49

Kávy: Espresso, Espresso Grande, Viedenská kava 0,3l, Latte Machiatto 0,3l a Cappucino 0,2l • Dezerty: Višňový 
rez, Malinová kocka, Profiteroles, Cheese cake, Cookies Double, 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: ciasto 
wiśniowe, kostka malinowa, Profiteroles, Cheese cake, Cookies Double, Cookies Triple • McZestawy: Big Mac, McRoyal, 
McChicken, Nuggets 6 szt. oraz McFish

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 / Restauracja • denne / codziennie • 7.00 – 24.00
McDrive denne / codziennie • 7.00 – 02.00

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 od 20 % – 50 %!

McDonald’s i McCafé jest przyjemną oazą spokoju. Zapewnia miłe wrażenia oraz oferuje wy-
sokiej jakości kawę oraz smaczne zestawy w rozsądnej cenie. Przy zakupie kawy, deseru albo 
McZestawu i okazaniu przy kasie Liptov Region Card, otrzymają Państwo zniżkę od 20 % do 50 %!

za vybraný koláč + káva
za dowolne ciasko + kawa

ZĽAVA na vybrané McMenu
ZNIŻKA dowolne McZestaw

2,50 €

20 %
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HOROŠPORT Outdoor Shop - výstroj pre Vaše zážitky Liptovský Mikuláš
OC Jasná, Garbiarska 695, 031 01Liptovský Mikuláš
+421 915 309 538, horosport@horosport.sk, www.horosport.sk

pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 8.00 – 16.00

ZĽAVA ostatný tovar
ZNIŻKA pozostały towar

ZĽAVA na páperové bundy a zimné čapice
ZNIŻKA na kurtki pierzowe i czapki zimowe

10 %
25 %

Uvedená zľava neplatí pre akciový tovar / Podany rabat nie dotyczy towaru w promocji

Horosport – výstroj pre vaše zážitky. Všetko pre turistiku, horolezectvo, skialp, kemping 
a feratty. Nájdete u nás široký výber oblečenia, obuvy, ruksakov, lezeckého a kempingového 
vybavenia a výstroje.

Horosport – sprzęt dla Państwa przygód. Wszystko dla turystyki, wspinaczki, taternictwa, 
kempingu i  feratty. U  nas można wybierać z  dużej oferty obuwia, plecaków, wyposażenia 
i sprzętu do wspinaczki górskiej i kempingu

Penzion a reštaurácia MANDERLAK Bobrovec
Infolinka:+421 917 714 367
info@penzionmanderlak.sk, www.penzionmanderlak.sk

denne / codziennie • 14.00 – 22.00

Najlepšia a najväčšia pizza na Liptove o priemere 35 cm práve u nás, pripravovaná s 
kvalitných talianskych surovín s možnosťou posedenia na letnej terase s detským ihriskom. 
V lete TOČENÁ ZMRZLINA talianskej kvality.

Właśnie u nas najlepsza i największa w Liptowie pizza o średnicy 35 cm, przygotowywana 
z wysokiej jakości włoskich składni-ków. Możliwość skorzystania z tarasu letniego i placu za-
baw dla dzieci. W lecie LODY KRĘCONE włoskiej jakości.

ZĽAVA platí pri konzumácii v našej reštaurácii a pizzérii
ZNIŻKA obejmuje konsumpcję w naszej restauracji i pizzeri10 %

Kaviareň / Kawiarnia IRISIS cafe Važec
K jaskyni 749, 032 61 Važec,info@irisis.sk, +421 911 653 071, www.irisis.sk

pondelok – štvrtok, nedeľa /poniedziałek – czwartek, niedziela • 12.00 – 20.00 • piatok, 
sobota / piątek, sobota • 12.00 – 22.00

ZĽAVA na konzumné v kaviarni platí na všetky produkty uvedené v nápojom lístku 
ZNIŻKA na konsumpcję w kawiarni obejmuje wszystkie produkty z karty napojów10 %

Vyberte si podľa svojej chuti z bohatej ponuky miešaných drinkov, kávy, horúcej čokolády, 
čajov, zákuskov a dezertov, v štýlovom prostredí, s perfektnou detskou herňou.

W stylowym wnętrzu można skorzystać z bogatej oferty drinków, kawy, gorącej czekolady, 
herbat, ciastek i deserów oraz znakomicie urządzonego pokoju zabaw dla dzieci.

Zľava sa nevzťahuje na ostatný doplnkový tovar a suveníry. / Zniżka nie obejmuje innych towarów dodatkowych i pamiątek.

ZĽAVA zľava na všetky druhy pizze, neplatí na donášku
ZNIŻKA zniżki na wszytkie rodzaje pizzy, nie obejmuje doręczenia

Pizzéŕia Jumi, Partizánska Ľupča 193, 032 15
+421 908 14 39 71, +421 44 55 90 477
mdiskanec@gmail.com, Facebook: Pizzéria JUMI

pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 12.00 – 22.00 • sobota 10.00 – 22.00 • nedeľa / 
niedziela • 14.00 – 22.00

10 %
Ponuka 40 druhov pizze v 3 veľkostiach, posedenie priamo u nás s ponukou alko a nealko 

nápojov, skvelé pizze za super ceny. Možnosť donášky.

Oferuje 40 rodzajów pizzy w trzech wielkościach, spotkanie bezpośrednio u nas przy napo-
jach bezalkoholowych i alkoholowych, znakomite pizze w super cenach. Możliwość doręczenia.

PIZZA JUMI PARTIZÁNSKA ĽUPČA 52

PIZZÉRIA A REŠTAURÁCIA MANDERLAK BOBROVEC 53

IRISIS CAFE VAŽEC

HOROŠPORT OUTDOOR SHOP
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S NAMI NA LIPTOV

POHODLNÉ CESTOVANIE 
ZA VAŠIMI VÝLETMI

www.regiojet.sk

2× denne
na trase Praha  Liptovský Mikuláš

4× denne
na trase Bratislava  Liptovský Mikuláš 

6× denne
na trase Košice  Liptovský Mikuláš
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Taxi služba NONSTOP
LIPTOV 
+421 948 480 480, pallopeter3@gmail.com 
www.taxijasnaliptov.sk, www.rentcarliptov.eu

TAXI SLUŽBA NONSTOP 57

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

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

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

10 %

20 %
25 %

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 oso-
bowymi. Przewóz nie tylko w rejonie Liptowa. Lotniska, wycieczki oraz zamki, aquaparky. 
Zapewnimy holowanie pojazdu w przypadku hawarii.
NOWOŚČ: Oferujemy wypożyczalnię

OCHUTNÁVKY – ST. NICOLAUS56

Spoznajte chute a vône liptovského liehovarníctva
Poznaj smak Liptowski destylacji
ST. NICOLAUS DISTILLERY SHOP
(areál ST. NICOLAUS, a. s.)
Ul. 1. Mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
+421 915 848 095
nicolaus.shop@st.nicolaus.sk
www.st-nicolaus.com

pondelok – piatok / poniedziałek – piątek • 9.00 – 17.00 • sobota 8.00 – 13.00
Ochutnávky po dohode aj mimo otváracích hodín. / Po uprzednim uzgodnieniu degustacje 
również poza godzinami otwarcia.

ZĽAVA na nezľavnené produkty v podnikovej predajni
ZNIŻKA w sklepie firmowym nie łączy się z innymi zniżkami.10 %

Nevzťahuje sa na stravu a občerstvenie. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami. / Zniżka. Nie obejmuje posiłków 
i przekąsek. Zniżki nie można łączy z innymi zniżkami.

Tematické ochutnávky kvalitných liehovín a destilátov značky ST. NICOLAUS s odborným 
výkladom. Táto značka je s Liptovom spojená od roku 1867, kedy Armin Stark založil prvú 
rafinériu liehu v Liptovskom Mikuláši. Absolvovaním ochutnávky získate certifikát „Liptovský 
liehovarník“. Na výber niekoľko okruhov ochutnávok: „Mágia byliniek“, „To najlepšie zo sloven-
skej tradície“, „Vodka ako ju (ne)poznáte“, „Svet pravých destilátov“, „Chutná prechádzka ovoc-
ným sadom“, „Španielske slnko v pohári“. Minimálny počet 10 osôb vo veku 18 a viac rokov. 
Bližšie informácie alebo rezervácie na stránke www.st-nicolaus.com alebo priamo v predaj-
ni ST. NICOLAUS DISTILLERY SHOP.

Degustacje tematyczne wysokiej jakości wyrobów spirytusowych oraz destylatów firmy ST. 
NICOLAUS ze specjalistycznym wykładem. Marka z Liptowem jest związana od 1867 roku, kiedy 
to Armin Start założył pierwszą destylarnię w Liptowskim Mikulaszu. Po degustacji otrzymają 
Państwo dyplom „Liptowskiego destylarza”. Do wyboru kilka rodzajów degustacji: „Magia ziół”, 
„To, co najlepsze ze słowackiej tradycji”, „Wódka taka, jaką (nie) znacie”, „Świat prawdziwych 
destylatów”, „Smakowity spacer po sadzie owocowym”, „Hiszpańskie słońce w kieliszku”. Mini-
malna ilość uczestników w wieku od 18 lat – 10. Więcej informacji lub możliwość rezerwacji na 
stronie internetowej www.st-nicolaus.com albo bezpośrednio w sklepie ST. NICOLAUS DISTIL-
LERY SHOP.
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ADAM SPORT RUŽOMBEROK 58

INTERSPORT
Kamenné pole 4556/10
03101 Liptovský Mikuláš, +421 44 3240 700
intersport.lm@iplayer.sk, www.intersport.sk

denne / codziennie • 9.00 – 20.00

ZĽAVA na požičovňu športových potrieb
ZNIŻKA na wypożyczalni sprzętu sportowego

ZĽAVA na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe (zľava sa nevzťa-
huje na bicykle značky SPECIALIZED a fitness stroje)
ZNIŻKA na drugą sztukę tańszego towaru przy zakupie jednorazowym

10 %
20 %

Najväčší športový obchod na Liptove 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 na Liptowie sklep sportowy oferuje pełny asortyment artykułów sportowych 
i rekreacyjnych najlepszych marek światowych, jak m.in. Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, 
Quiksilver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley. W ofercie usług znaj-
duje się także serwis sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, nart i snowboardów.

Zľavu nie je ju možné kombinovať s inými zľavami alebo nákupnými poukážkami. / Zniżki nie można łączyć z innymi 
zniżkami lub bonami zakupowymi.

ZĽAVA platí na všetky produkty, okrem už zľavnených produktov
ZNIŻKA obowiązuje na wszystkie produkty, oprócz już produktów zniżkowych15 %

ADAM SPORT Vám ponúka veľký výber športového a outdoorového vybavenia, turistic-
kého oblečenia, turistickej obuvi a doplnkov na voľný čas strávený pri turistike na horách. 
Vyberáme pre Vás predovšetkým tovar od overených výrobcov za prijateľné ceny kde hod-
nota použitého materiálu, precíznosti spracovania a  overenia praxi je dlhodobo vyššia 
v porovnaní s konkurenčnými výrobcami.

ADAM SPORT oferuje duży wybór 
wyposażenia sportowego i  outdoo-
rowego, odzieży turystycznej, obuwia 
turystycznego i dodatków na spędza-
nie wolnego czasu np. turystyka w 
górach. Wybieramy przede wszystkim 
towar od sprawdzonych producentów 
w korzystnej cenie, gdzie wartość uży-
tego materiału, precyzyjność opra-
cowania oraz sprawdzenie w praktyce 
jest długotrwale wyższe w porówna-
niu z konkurencyjnymi producentami.

Adam Sport Ružomberok – špecializovaný outdoor 
shop na skialp, horolezectvo a turistiku / specjalizowa-
ny outdoor shop na skialpinizm, wspinaczkę, turystykę
Karola Salvu 9, 034 01 Ružomberok
+421 918 141 025, adamsport@adamsport.eu
www.adamsport.sk

INTERSPORT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 59

denne / codziennie • 9.00 – 17.30
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Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION 
LIPTOV (ďalej len „OOCR REGION LIPTOV“) a držiteľom regionálnej zľavovej karty LIPTOV Region CARD (ďalej len „držiteľ 
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 držiteľovi 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 Držiteľ karty
1.2.1 Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú LIPTOV Card na autorizovanom predajnom mieste. Karta je neprenosná, 
vydaná je na meno jej držiteľa. 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 držiteľ ori-
ginálnu LIPTOV Card.
1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“
Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a vydávajú ju spo-
ločne OOCR REGION LIPTOV a Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý 
držiteľ, 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 držiteľom 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.

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

denne / codziennie • 9.00 – 20.00

ZĽAVA / ZNIŻKA zľava na požičovňu športových potrieb / zniżki na wypożyczal-
ni sprzętu sportowego

ZĽAVA / ZNIŻKA zľava na druhý lacnejší kus tovaru pri jednorázovom nákupe 
(zľava sa nevzťahuje na bicykle značky TREK a fitness stroje) / zniżki na drugą 
sztukę tańszego towaru przy zakupie jednorazowym

10 %
20 %

Najväčší športový obchod v meste Ružomberok ponúka kompletný sortiment pre šport 
a voľný čas od najlepších svetových značiek ako Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, Quiksil-
ver, 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, Quiksil-
ver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley i wielu innych. Oferujemy 
również serwis sprzętu sportowego, wypożyczalnię rowerów, nart i snowboardów.

Zľavu nie je ju možné kombinovať s inými zľavami alebo nákupnými poukážkami. / Zniżki nie można łączyć z innymi 
zniżkami lub bonami zakupowymi.
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1.7 Práva držiteľa karty
1.7.1 Držiteľ 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 prevádz-
ková kapacita uvedená v sprievodcovi.
1.7.2 Výletné miesto, atraktivita ako aj gastronomické zariadenie sú oprávnené podrobiť kontrole držiteľa LIPTOV Card 
a overiť jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať držiteľ 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 regis-
trované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do pretlačeného 
formulára.
1.7.3 Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera LIPTOV Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky 
držiteľa 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 
držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV neručí za eventuálne škody 
spôsobené držiteľovi 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 držiteľom karty upravujú platné obchodné 
podmienky daného zmluvného partnera.
1.8 Povinnosti držiteľa karty
Držiteľ 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 držiteľ 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 vypo-
vedaniu 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. Držiteľ 
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 držiteľa 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. Držiteľ karty je oprávnený využívať LIPTOV Card počas doby platnosti zmluvy a LIPTOV Card.
1.10.2 Držiteľ karty a OOCR REGION LIPTOV sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou plat-
nosťou vypovedať LIPTOV Card-zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom 
alebo postúpenie karty tretím osobám. OOCR REGION LIPTOV je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. 
Držiteľ 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 okam-
žite zablokuje. Držiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová karta.
1.12 Ochrana dát
Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého zmluv-
ného vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Držiteľ karty je pri vystavovaní LIPTOV Card povinný vypísať 
„Osobný formulár držiteľa 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 držiteľ nadobudol LIPTOV Card pri 
ubytovaní u niektorého zmluvného ubytovateľa, je potrebné do osobného formulára uviesť aj termín pobytu. Súhlas s po-
užívaním osobných údajov zo strany Klastra LIPTOV na marketingové účely vyjadruje držiteľ 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 držiteľa karty.
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. 11. 2015 . Aktuálne všeobecné obchodné pod-
mienky sú k dispozícii na internetovej stránke visitliptov.sk.

Ogólne warunki handlowe regulują relacje między Regionalną Organizacją Ruchu Turystycznego REGION LIPTOV 
(dalej tylko RORT REGION LIPTÓW) i posiadaczem regionalnej karty rabatowej LIPTOV Region CARD (dalej tylko 
„posiadacz 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 posiadaczowi 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. Posiadacz karty
Posiadaczem jest osoba, która ważną LIPTOV Card otrzymała w autoryzowanym miejscu sprzedaży. Wydana na nazwisko 
posiadacza 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 za-
stąpiona przez wymienialny drukowanej voucher. Po przedłożeniu vouchera u wybranych sprzedawców, jego posiadacz 
otrzyma oryginalną LIPTOV Card.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
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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 
posiadacz 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 kor-
zystania 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 posiadaczem 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. Prawa posiadacza karty
1.7.1. Posiadacz 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 posiadacza karty i sprawdzić jego 
tożsamość. Z oferowanych usług posiadacz 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 drukowa-
nego formularza.
1.7.3. Posiadacz 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, posiadacz karty 
powinien kierować do danego umownego partnera. RORT REGION LIPTÓW ani Klaster LIPTÓW nie ponosi odpowiedzial-
ności ze ewentualne szkody spowodowane posiadaczowi karty przez umownego partnera w trakcie korzystania z jego 
usług. RORT REGION LIPTÓW ani Klaster LIPTÓW nie mają obowiązku kontrolowania umownych partnerów w zakresie bez-
pieczeństwa 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 
posiadaczem karty regulują obowiązujące warunki handlowe danego umownego partnera.
1.8. Obowiązki posiadacza karty
Posiadacz 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 posiadacza 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.
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 przy-
padku 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, posiadacz 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 posiadaczom 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 posiadacz jest uprawniony do korzystania z niej podczas ważności umowy i LIP-
TOV Card.
1.10.2. Z istotnych powodów posiadacz karty i RORT REGION LIPTÓW mają prawo do przedterminowego i ze skutkiem 
natychmiastowym wypowiedzenia LIPTOV Card – umowy. Powodem ukończenia stosunku umownego może być niewłaś-
ciwe użycie karty przez jej posiadacza lub jej odstąpienie osobom trzecim. W tym przypadku RORT REGION LIPTÓW jest 
uprawniony do zablokowania karty bez rekompensaty. Jej posiadacz 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. Posiadacz karty otrzyma nową kartę w cenie aktualnej LIPTOV Card.
1.12. Ochrona danych
Klaster LIPTÓW rejestruje i przetwarza wszystkie dane osobowe posiadacza karty, które uzyska na podstawie nawiąza-
nego stosunku umownego, regulującego warunki używania LIPTOV Card. Przy wystawianiu karty klient jest zobowiązany 
do wypełnienia „Formularza osobowego posiadacza 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 wykorzystywanie przez Klaster LIPTÓW danych osobowych do celów marketingowych posiadacz 
karty potwierdza swoim podpisem. Klaster LIPTÓW za pomocą systemu zabezpieczającego zobowiązuje się do ochro-
ny 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 posiadacza karty.
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 01.11. 2015. 
Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej visitliptov.sk.

LIPTOV REGION CARD ZADARMO
BEŠEŇOVÁ
Apartmánový dom u Ivky – Bešeňová www.liptov.sk/ivka
Apartmány Bešeňová Butterfly 
– Bešeňová www.apartmanybesenova.eu

Apartmány Dreams – Bešeňová www.apartmanydreams.sk
Apartmány Relax – Bešeňová www.apartmanrelax.sk
Apartmány ZARIA a Vera – Bešeňová www.apartmany-zaria.sk
Gazdovský dvor Bešeňová – 
Bešeňová www.gazdovskydvor.com

GINO PARADISE Bešeňová – 
Bešeňová www.ginoparadise.sk

Holidayraj – Malatíny www.holidayraj.sk
Hotel FLÓRA – Bešeňová www.besenovaflora.sk
Hotel Summit*** – Bešeňová www.hotelsummit.sk
Chalupa pri vodopáde – Lúčky www.ubytovanieluckykupele.sk
Chalupa Sonja – Lúčky www.chalupasonja.sk
Chata u Urbanov – Ľubela www.chalupaliptov.webnode.sk
Kúpele Lúčky – Lúčky www.kupele-lucky.sk
Kúpele Lúčky – Aqua-Vital 
Park – Lúčky www.kupele-lucky.sk

Penzión AGROTHERMAL – Bešeňová www.penzion-agrothermal.sk
Penzión Fontana*** – Bešeňová www.penzionfontana.sk
Penzión Michal – Liptovský Michal www.penzionmichal.sk
Penzión Mirabel – Liptovský Michal www.penzionmirabel.sk
Privát Magdaléna – Bešeňová
Privát Miluška 160 – Bešeňová www.miluska.sk
Privát Miluška 161 – Bešeňová www.miluska.sk
Privát Miluška 93 – Bešeňová www.miluska.sk
Ubytovanie v súkromí Soňa Čavojová 
– Liptovský Michal
Vila Ajka Bešeňová – Bešeňová www.vilaajkabesenova.sk
Vila Bobrík – Bobrovník www.bobrik.sk
Vila Martina – Bešeňová www.vilabesenova.sk

JASNÁ NÍZKE TATRY
Apartmán „Jasna96“ – Demänovská 
Dolina www.jasna96.sk

Apartmánový dom Vila Vista – 
Demänovská Dolina www.vilajasna.sk

Apartmány AGAMI – Pavčina Lehota www.agami.sk
Apartmány Centrum www.rekreas.sk
Apartmány Jasná – Demänovská 
Dolina www.apartmany-jasna.sk

Apartmány Jasná č. 7 & 20 – 
Demänovská Dolina

www.apartmany-jasna.
szm.com

Apartmány Nízke Tatry www.apartmanynizketatry.sk
Apartmány Solum – Demänovská 
Dolina www.solum.sk

Apartmány Záhradky – Demänovská 
Dolina
Bungalovy Jasná Lúčky – Demä-
novská Dolina www.bungalovyjasnalucky.sk

Bungalovy Záhradky č. 115 a 116 – 
Demänovská Dolina www.slovakotour.sk

Hotel Bystrina – Demänovská Dolina www.hotelbystrina.sk
Hotel FIS Jasná**** – Demänovská 
Dolina www.fisjasna.sk

Hotel Ostredok*** – Demänovská 
Dolina www.ostredok.sk

Hotel Poľovník – Demänovská Dolina www.hotelpolovnik.sk
Hotel Repiská – Demänovská Dolina www.repiska.sk
Hotel SKI – Demänovská Dolina
Hotel Tri Studničky**** Jasná – 
Demänovská Dolina www.tristudnicky.sk

Hotel** SOREA Ján Šverma – 
Demänovská Dolina www.sorea.sk

Hotel*** SOREA SNP – Demänovská 
Dolina www.sorea.sk

Chalets Jasna de Luxe – Demä-
novská Dolina www.chaletyjasna.sk

Chata Hana – Demänovská Dolina

Chata Ski Chopok – Pavčina Lehota www.ubytovanie-jasna-chopok.
sk

Chata Ski Jasná – Pavčina Lehota www.ubytovanie-jasna-chopok.
sk

Chata Sofia – Demänovská Dolina www.chatyjasna.sk
Chaty Jasná – Demänovská Dolina www.chatyjasna.sk
Penzión Adriana / Solum – Demä-
novská Dolina www.penzionadriana.sk

Penzión Aspen*** – Demänovská 
Dolina www.penzionaspen.sk

Penzión ENERGETIK*** – Demä-
novská Dolina www.penzionenergetik.sk

Penzión FLORES – Demänovská 
Dolina www.penzionflores.sk

Penzión Slovakotour – Demänovská 
Dolina www.slovakotour.sk

Penzión Veronika – Demänovská 
Dolina www.penzionveronika.sk

Prázdninový apartmán Marek – 
Pavčina Lehota
Privát Ajka – Pavčina Lehota www.ajka.spanie.pl
Privát Ivina – Pavčina Lehota www.ivina.sk
Privát Ľubica – Pavčina Lehota www.privatlubica.szm.sk

Privát Severka – Pavčina Lehota www.penzionseverka.sk
Rekreačná chata Milka – Pavčina 
Lehota www.chatamilka.sk

Rental Ski Bartek – Demänovská 
Dolina www.bartekski.sk

Skipension Jasná, Privát 107 – 
Pavčina Lehota www.skipensionjasna.sk

Ubytovanie Hôrky – Pavčina Lehota www.horky.sk
VILA GITKA – Demänovská Dolina www.vilagitka.sk
Wellness Hotel GRAND****  – 
Demänovská DolinaJasná www.grandjasna.sk

Ubytovanie v súkromí - Daniela – 
Pavčina Lehota
VILA GITKA – Demänovská Dolina www.vilagitka.sk
Wellness Hotel GRAND****  – 
Demänovská DolinaJasná www.grandjasna.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Apartmán Chopok – Liptovský 
Mikuláš
Apartmán Linda – Liptovský Mikuláš
Apartmán Mikulášová – Bobrovec
Apartmán Via Jasná 208 – Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.viajasna.pl

Apartmány ADA – Liptovský Trnovec www.mara.sk
Apartmány ADAVY – Liptovský 
Mikuláš www.privatadavy.sk

Apartmány Horalka – Liptovský 
Mikuláš www.horalka-liptov.sk

Apartmány Chopok - Agencja Chopok 
– Liptovský Mikuláš - Demänová www.chopok.net

Apartmány LIPTRADE – Liptovský 
Mikuláš www.apartmanyliptrade.sk

Apartmány Majka – Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.umackov.sk/privat

Apartmány Pohoda – Liptovský 
Mikuláš
bbprivat – Bobrovec www.bbprivat.szm.sk
Demänová 238 – Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.jasna96.sk

Dom Jasná – Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.dommmarko.sk

GABI Penzión – Liptovský Mikuláš 
- Bodice www.liptov.sk/gabi

Holiday Village Tatralandia – 
Liptovský Mikuláš www.tatralandiavillage.sk

Horský hotel Mních – Bobrovec www.hotelmnich.sk
Hotel EUROPA – Liptovský Mikuláš www.hoteleuropalm.sk
Hotel Jánošík**** – Liptovský 
Mikuláš www.hoteljanosik.sk

Hotel KLAR*** – Liptovský Mikuláš www.klar.sk
Chalupa na Liptove – Liptovský 
Trnovec www.chalupanaliptove.sk

Chata MoJa – Liptovský Trnovec www.chatamoja.eu
Chata Monika – Prosiek
Chatky Aquatherm – Liptovský 
Trnovec www.mara.sk

Liptovská drevenica – Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.liptovskadrevenica.sk

Montana - apartmány a chata 
– Bobrovec www.liptov.sk/montana

Penzión a chaty TÁLIA – Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.penziontalia.sk

Penzión AJDA – Liptovský Mikuláš www.ajda.sk
Penzión ALŽBETA*** – Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.holiday-liptov.sk

Penzión Bonifác – Liptovský Mikuláš www.penzionbonifac.sk
Penzión DRAK – Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.penziondrak.sk

Penzión Fortuna – Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.ubytovaniefortuna.sk

Penzión Mária – Liptovský Mikuláš 
- Bodice www.umackov.sk

Penzión Squash – Liptovský Mikuláš www.squash-liptov.sk
Penzión u Hološov – Smrečany www.penziontatry.sk
Privát ANEMARI – Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.privatanemari.sk

Privát Dana – Liptovský Mikuláš www.privatdana.szm.sk
Privát Eden – Pavlova Ves A0€
Privát Fleurs – Liptovský Mikuláš www.liptov.sk/fleurs
Privát Horička – Liptovský Mikuláš www.horicka.sk
Privát Inka – Liptovský Mikuláš www.privatinka.sk
Privát Ján Poliak – Liptovský 
Mikuláš - Demänová
Privát Lienka – Liptovský Mikuláš www.liptov.sk/privatlienka
Privát Liptov – Liptovský Mikuláš
Privát Liptov – Liptovský Mikuláš www.ubytovanie-liptov-tatry.eu
Privát LUBIKA – Trstené A0€
Privát Majo – Liptovský Mikuláš 
- Bodice
Privát MAKO – Trstené A0€
Privát Monika – Liptovský Mikuláš www.privatmonika.sk
Privát Ondrej – Liptovský Mikuláš
Privát Viktória – Liptovský Mikuláš
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žením cestovného ruchu a s podporou ich zakladajúcich členov. • Členovia Klastra Liptov - mestá a obce 
(Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Bobrovec, Bobrovník, Ižipovce, Liptovské 
Sliače, Liptovský Ján, Liptovský Michal, Likavka, Lúčky, Ľubeľa, Malatíny, Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Pro-
siek, Smrečany, Štiavnička, Trstené) a subjekty cestovného ruchu (Aquapark Tatralandia, GINO PARADISE 
Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, Kúpele Lúčky, Ružomberok – Malinô Brdo). • Členovia OOCR REGION LIP-
TOV – mestá a obce (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Demänovská Dolina, 
Lúčky, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Pribylina) a subjekty cestovného ruchu Aquapark Tatralandia, 
GINO PARADISE Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, Kúpele Lúčky, Ružomberok – Malinô Brdo, 1. tatranská a.s., 
DEMS, spol. s r.o.) • Zdroje fotografií: mapa regiónu – SIMPRES, Grafon, Ivan Malárik, Klaster Liptov, OOCR 
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DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA / WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

SOS emergency hotline 112 NONSTOP

Rýchla zdravotná služba / Ambulance Service 155 NONSTOP

Horská záchranná služba / Mountain Rescue Service 18 300 NONSTOP

Horská záchranná služba Nízke Tatry – Jasná +421 44 55 91 678

Horská záchranná služba Veľká Fatra +421 48 41 99 724

Horská záchranná služba Západné Tatry – Žiarska dolina + 421 44 55 86 2018

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba / Helicopter Emergency 
Medical Service

18 155

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš +421 44 16 186

Informačné centrum mesta Ružomberok +421 44 43 21 096

Infocentrum Jasná Nízke Tatry +421 907 88 66 44

Infocentrum Ružomberok – Malinô Brdo +421 43 22 606

Infocentrum Aquapark Tatralandia +421 915 83 46 44

Infocentrum GINO PARADISE Bešeňová +421 44 43 07 708

Aqua Vital Park Kúpele Lúčky +421 44 43 75 566

LIPTOV REGION CARD Hotline +421 915 888 014

www.facebook.com/slovakia.visitliptov

Privát Vila Viktoria – Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.privat-viktoria.sk

Privát Vladimír – Bobrovec www.privatvladimir.sk
Privát Zorka – Bobrovec www.privatzorka.penzion.net
Rekreačný dom SHALOM – Smrečany www.shalom.sk
Holiday Village Tatralandia – 
Liptovský Mikuláš www.chalupanaliptove.sk

Trimount Drevenice – Bobrovec www.trimount.sk
Ubytovanie u Valientov – Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.privatvalient.sk

Ubytovanie v súkromí Alena Kuchá-
riková – Liptovský Mikuláš
Ubytovanie v súkromí Anna Jusková 
– Liptovský Mikuláš www.hotos.biz

Vila Demänová – Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.vilademanova.sk

Vila Rado – Smrečany www.vilarado.sk
Villa Harmony – Liptovský Mikuláš www.villa-harmony.sk

LIPTOVSKÝ JÁN
Penzión Diplomat – Liptovský Ján www.penziondiplomat.sk
Alexandra Wellness Hotel*** – 
Liptovský Ján www.alexandraliptov.sk

Apartmánový dom Martha – 
Liptovský Ján www.ubytovaniemartha.sk

Hotel Liptovský dvor**** – 
Liptovský Ján www.liptovskydvor.sk

Hotel*** SOREA Máj – Liptovský Ján www.sorea.sk
Hotel Svätojánsky kaštieľ – 
Liptovský Ján www.svatojanskykastiel.sk

Hotel*** Strachanovka, Jánska 
koliba – Liptovský Ján www.strachanovka.sk

Penzión Sankt Johann – 
Liptovský Ján www.sanktjohann.sk

Penzión Stodola – Liptovský Ján www.penzion-stodola.sk
Privát u Staroňa – Liptovský Ján www.staron.yasky.sk
Relax Hotel Avena – Liptovský Ján www.avena.sk
Vila Helena – Liptovský Ján www.penzionhelena.sk
VILLA VICTORIA – Liptovský Ján www.villavictoria.sk

Zemianska kuria Rudolf – 
Liptovský Ján www.urudolfa.sk

LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Mist Adventures – Liptovský Hrádok www.mist-adventures.com
Chata pod Lazíkom Liptovský Hrádok 
- Dovalovo www.podlazikom.sk

Penzión pod Kriváňom Liptovský 
Hrádok www.penzionpodkrivanom.sk

Penzión TEMPO-TATRY – Pribylina www.penzion.tempotatry.sk

RUŽOMBEROK
Apartmánový dom Fatrapark 2 – 
Ružomberok www.fatrapark2.sk

Apartmán č. 15 - Vila Alžbeta – 
Ružomberok www.danae.sk

Apartmánový dom FATRAPARK 
1 – Ružomberok www.apartmanyfatrapark.sk

Apartmány Hrabovo, Vila Olympia – 
Ružomberok
Hotel Hrabovo – Ružomberok www.hrabovohotel.sk
Chata Alpina - Apartmán 3 – 
Ružomberok www.malinobrdo.com

Chata Anka – Ružomberok www.chataanka.sk
Chata Brdo – Ružomberok www.chatabrdo,sk
Chata Kozub – Liptovské Sliače www.chatakozub.com

Chata Malinô Brdo – Ružomberok www.malino-brdo.
ruzomberok.eu

Chata Pohoda – Ružomberok
Jazierce – Ružomberok - Biely Potok www.jazierce.sk
Koliba u dobrého pastiera  – 
Ružomberok www.kolibaupastiera.sk

Motel Ranč – Ružomberok www.motelranc.sk
Penzión Andrej – Ružomberok www.penzionandrej.sk
Penzión BREJK – Liptovské Sliače www.liptsliace-tk.sk
Penzion Emilia – Ružomberok www.penzion-emilia.sk
Rekrea - Škutovky – Ružomberok
Skiprivat Hollá – Ružomberok www.skiprivat.sk
Štúdio Helena 5 - Apartmány 
Hrabovo – Ružomberok

www.malino-brdo.
ruzomberok.eu
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Tu platí karta
Card aaccepted here

Viac atrakcií za menej peňazí
Aqua a wellness, príroda a šport, história a kultúra,
gastronómia a služby. visitliptov.sk

LIPTOV NA DLANI / LIPTOV NA DŁONI

mapa.visitliptov.skFREE

Te�’me sa na V‡s v lete!
Cieszymy się na spotkanie 
z Wami latem!

LETO / LATO 2016

Hory a sneh / Góry i śnieg
1 Jasná Nízke Tatry Chopok Sever Juh 5 €
2 Ružomberok – Malinô Brdo ski & bike 5 %, 20 %, 30 %
3 Ski Centrum Opalisko Závažná Poruba 20 %, 30 %
4 SKI Žiarce Pavčina Lehota 20 %
5 TATRY MOTION Jasná Nízke Tatry 25 %, 45 %
6 BARTEKSKI – Požičovňa a servis lyží / Wypożyczalnia i serwis nart Demänovská 

dolina – Lúčky
20 %

7 Sb sport – Požičovňa lyží / Wypożyczalnia nart Demänovská dolina – Biela Púť 30 %
8 SKI Niňaj – rent, service, shop – Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Bešeňova, 

Demänovská dolina
15 %

9 SKI Rent Service Ján Poliak Demänovská Dolina 10 %, 20 %
10 Lilly sport – Požičovňa a servis lyží / Wypoźyczalnia i serwis nart Ružomberok 

– Hrabovo
10 %, 20 %

Aquaparky, wellness & spa
11 AQUAPARK Tatralandia Liptovský Mikuláš 1 – 2 €
12 GINO PARADISE Bešeňová 1 – 2 €
13 AQUA-VITAL Park a Wellness KÚPELE LÚČKY a. s. 5 %, 20 %, 30 %
14 Penzion Fontana*** Bešeňová 20 %
15 Termálny bazén – Hotel*** SOREA MÁJ Liptovský Ján 10 %
16 Wellness – Penzión Mária*** – family resort Bodice 20 %

Kultúra, história, tradície Liptova / Kultura, historia, 
tradycje Liptowa
17 Expozície Liptovského múzea / Ekspozycje Liptowskiego Muzeum, Ružomberok 20 %
18 Obec Vlkolínec – UNESCO pamiatka / Miejscowość Wlkolinec – Zabytek UNESCO 25 %
19 „NAŠE DEDIČSTVO“ – stála expozícia / „NASZE DZIEDZICTWO“ – stała ekspozycja 

Liptovský Ján

20 Podzemie pod vežami / Podziemia pod wieżami – MINCOVNÍČKOVO – Liptovský Ján 20 %
21 Stanišovská jaskyňa – NETOPIERKOVO Liptovský Ján 20 %
22 Medvedia štôlňa – PERMONÍKOVO Žiarska dolina 20 %
23 Gáleria Ľudovíta Fullu v Ružomberku – expozícia a výstavy výtvarného umenia / 

Ekspozycja oraz wystawy sztuki plastycznej
30 %

24 Jánošíkovské tradície v Múzeu Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

25 Spoznajte mesto so sprievodcom / Zwiedzajcie miesto z przewodnikiem 
Liptovský Mikuláš

10 %

26 3D multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš 18 %, 25 %

Šport a adrenalín / Sport i adrenalina
27 Adrenalínové lietanie v aerodynamickom tuneli / Adrenalinowe loty w tunelu 

aerodynamicznym – Hurricane Factory Liptovský Mikuláš
10 %

28 Laser games – indoorová atrakcia – celoročná zábava Liptovský Mikuláš 20 %
29 ZIPLINE – Hrabovo – Ružomberok 20 %
30 Jazda na motokárach – Kart centrum Liptov – Palúdzka 5 €,30 %
31 Zábavný park Liptov / Park rozrywkowy Liptov Liptovský Mikuláš 20 %, 40 %
32 Kurz skialpinizmu / Kurs skialpinizmu – Liptov 20 %, 25 %, 30 %
33 Speleoalpinizmus – Stanišovská jaskyňa – Liptovský Ján 20 %, 25 %, 30 %
34 Bowling a Squash Motel Ranč Ružomberok 20 %

Reštaurácie, kaviarne, tradičná kuchyňa / Restauracje, 
kawiarnie i tradycyjna kuchnia
35 RESTAURANT HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ*** Liptovský Ján 10 %
36 ICE BAR Liptovský Mikuláš 10 %
37 Chateau GrandCastle a Hradná reštaurácia Magdaleny Zai / Restauracja 

zamkowa Magdaleny Zai Liptovský Hrádok
10 %

38 Koliba u dobrého pastiera Ružomberok 10 %
39 Reštaurácia a predaj syrov Kozí vŕšok Ivachnová 10 %
40 U Taliana – Pizzeria da Andrea Ružomberok 10 %


