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romantický
Prožijte Slavkov romanticky! Užijte si kouzelný zámek 
i přilehlý zámecký park. Udělejte si piknik nebo se 
vydejte na západ slunce ke kapli sv. Urbana.
Máte rádi romantické procházky? Vydejte se kolem  
Cukrovarské nádrže, které místní obyvatelé říkají Velký 
rybník a pozorujte západ slunce na některé z laviček 
na břehu nádrže.

Prohlídka zámku 
 
Zámecký park

Vyhlídka u kaple  
sv. Urbana
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Vydejte se na piknik do zámeckého parku a užijte si posezení 
pod stoletými kaštany. Dobroty na piknik můžete zakoupit 
v místních cukrárnách na náměstí nebo v kavárně zámku. 
Kromě nádherných a intimních přírodních zákoutí přizdo-
bených plastikami Vás nejvíce zaujmou čtyři umělé vodní 
nádrže. Přes jejich hladiny se nabízí na komplex zámeckých 
budov vskutku neotřelý pohled. 

Otevírací doba parku je v letním období 6:00-20:00. 

Více info na www.zamek-slavkov.cz

PIKNIK V ZÁMECKÉM PARKU

Romantické posezení  
u rybníka



PROHLÍDKA ROMANTICKÝCH ZÁKOUTÍ ZÁMKU

POSEZENÍ U CUKROVARSKÉ NÁDRŽE

Užijte si romantickou vyhlídku u kaple sv. Urbana. K vyhlídce 
se dostanete po 2 km pěší chůze po zelené turistické značce 
a na konci na Vás čeká nejen krásný výhled, ale i příjemné 
posezení pod košatými stromy. Pokud si chcete udělat celo- 
denní výlet, pokračujte dále po značená cestě, která vás přes 
poutní místo Lutršték dovede až do Bučovic (15 km).

Vydejte se na prohlídku zámku a prozkoumejte tajemná  
zákoutí hlavních sálů. Prohlídka zahrnuje nejstarší křídlo 
zámku, zdobené nástropními freskami od italského malíře  
Andrey Lanzaniho, a část křídla jižního. Uvidíte mimo jiné Sál 
předků, bývalou jídelnu Kouniců odkud je vidět na „Napo- 
leonův balkon“, Historický sál a zámeckou kapli sv. Kříže, kde 
se často pro její krásu a akustiku konají svatební obřady.

Na jižní hranici města Slavkov se nachází Cukrovarská nádrž, 
které místní obyvatelé říkají Velký rybník a která láká ke krátké 
procházce, posezení na místních lavičkách nebo pozorování 
odrazu západu slunce. K nádrži se dostanete z náměstí za 15  
minut po zelené turistické značce vědoucí směrem do Křenovic.

ROMANTICKÁ VYHLÍDKA U KAPLE SV. URBANA

KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

aktuální data na www.slavkovak.cz

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

Vydal: Zámek Slavkov – Austerlitz
© 2020
Foto: archív Zámku Slavkov / města Slavkov
Web: www.slavkovak.cz, www.zamek - slavkov.cz

Informační centrum:
infocentrum@zamek-slavkov.cz
https://www.facebook.com/zamekSlavkov/


