
Užijte si Slavkov aktivně! Vyzkoušejte si golf, v létě 
zrelaxujte v místním koupališti a vydejte se na jeden 
z připravených turistických nebo cyklistických výletů 
do okolí Slavkova. Ve Slavkovském pivovaru můžete 
zahnat žízeň a za fyzickou aktivitu se odměnit v cuk- 
rárnách na náměstí. 

A U S T E R L I T Z

www.slavkovak.cz

Zámecký park je krásným místem nejen k procházkám, ale 
i k aktivnímu odpočinku. V informačním centru si můžete 
vypůjčit sportovní potřeby a užít si zábavu. K dispozici jsou 
sety na badminton, kroket, pétanque, lukostřelbu, slackline, 
frisbee, finské kuželky nebo žonglovací pomůcky.

Více info na www.zamek-slavkov.cz
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GOLF

VÝLETY PĚŠKY I NA KOLE

VÝLETY DO OKOLÍ

Pěší výlet kolem nádrže až k vertikálním zahradám
Pokud Vás láká turistika, vydejte se na pěší výlet přes náměstí, kolem 
Slavkovského pivovaru, okolo Cukrovarské nádrže, které místní  
obyvatelé říkají Velký rybník, až k vertikálním zahradám u společnosti 
LIKO–S (7 km).

Pěší výlet kolem nádrže až k Šibeničnímu vrchu v Křenovicích
Výlet kolem nádrže a k vertikálním zahradám si můžete prodloužit 
až k Šibeničnímu a popravčímu vrchu v Křenovicích (7 km). Naučná 
stezka k Šibeničnímu vrchu je věnována událostem spjatým s vý- 
konem hrdelních trestů v období středověku a raného novověku. 
K návratu zpět do Slavkova lze následně využít autobusové nebo vla- 
kové spojení s pravidelným odjezdem cca 1x za hodinu nebo použít 
stejnou cestu zpět (14 km).

Cyklovýlet do Bučovic  
Milovníci cyklistiky mohou využít zpevněné cyklostezky č. 5097 
a vyrazit na obhlídku nedalekých Bučovic (12 km).

KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

aktuální data na www.slavkovak.cz

Vyzkoušejte si životní filosofii a způsob života golfisty. Kromě  
profesionálního golfového hřiště naleznete ve Slavkově 
v zámecké zahradě i tréninkové golfové hřiště s 6 jamkami.  
Na něm si můžete užít golf a hrát celý den v příjemném pro- 
středí staletých kaštanů a s překrásným pohledem na slavkov- 
ský zámek. Vybavení lze zapůjčit v nedalekém Golf resortu  
Austerlitz.

Více info na  
www.agrt.cz

ATMOSFÉRA MALEBNÉHO KOUPALIŠTĚ

V blízkosti golfového hřiště v klidové oblasti města naleznete 
slavkovské koupaliště. K dispozici je padesátimetrový bazén 
pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, 4 beach volejba- 
lové kurty, hřiště pro plážovou házenou nebo plážový fotbal. 
Užijte si pohodový den na koupališti.

Více info na www.koupalisteslavkov.cz
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DNY SLAVKOVA 
kulturní společenská akce na náměstí ve Slavkově 

VETERANFEST 
sraz historických automobilů a motocyklů

NAPOLEONSKÉ HRY 
letní akce ve slavkovském zámeckém parku 
věnovaná historickým událostem

TENKRÁT VE SLAVKOVĚ 1805 
vzpomínkové akce k bitvě u Slavkova

ŘEMESLNÉ JARMARKY A PRODEJNÍ TRHY

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL V ZÁMECKÉM PARKU


