
Užijte si ve Slavkově intenzivní den plný zážitků, spor-
tu, výletů nebo dobrého jídla. Kromě prohlídky zámku  
na Vás čekají sportovní aktivity v zámeckém parku, golf, 
koupaliště, procházka na vyhlídku u kaple sv. Urbana,  
dobré pivo ve Slavkovském pivovaru nebo výlet k ver-
tikálním zahradám a Šibeničnímu vrchu v Křenovicích.

A U S T E R L I T Z

www.slavkovak.cz

Vydejte se na prohlídku zámku a prozkoumejte tajemná 
zákoutí hlavních sálů. Po prohlídce zámku si vychutnejte 
zámecký park, který 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. Otevírací  
doba parku je v zimním období 6:00 -18:00 a v letním období  
si zámeckou pohodu můžete prožít 6:00 - 20:00. Ze zámec- 
kého parku to je pak už jen pár minut pěšky ke koupališti nebo 
na golfové hřiště.

Více info na www.zamek-slavkov.cz

ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
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Zámecký park

Golfové hřiště

Kaple sv. Urbana

Kostel Vzkříšení Páně

Městské opevnění

Kaple sv. Jana Křtitele

Slavkovský pivovar

Naučná stezka
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

GASTRONOMIE SLAVKOVA

VÝLETY DO OKOLÍ

Pokud Vás zajímají církevní památky a historie, vydejte se na 
5 km dlouhý okruh, který Vás provede po nejkrásnějších cír- 
kevních památkách ve Slavkově. Odměnou Vám bude výhled  
od kaple sv. Urbana nebo kouzelná atmosféra v zámecké kapli. 
V blízkosti náměstí naleznete kostel Vzkříšení Páně a následně 
se můžete vydat západně od náměstí ke kapli sv. Jana Křtitele, 
kde je pochován známý kancléř Marie Terezie – Václav Antonín 
Kounic.

Jste milovníky jídla a piva? Užijte si Slavkov gastronomicky. 
Ochutnejte dezerty v místních cukrárnách na náměstí, 
vyzkoušejte některé z vynikajících piv Slavkovského pivovaru 
a prožijte kouzelný piknik v zámeckém parku nebo na vyhlídce  
u sv. Urbana.

Vydejte se na vyhlídku u kaple sv. Urbana. K vyhlídce se dosta- 
nete 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. Na jižní hranici města Slavkov se pak 
nachází Cukrovarská nádrž, která láká ke krátké procházce, 
posezení na místních lavičkách nebo pozorování odrazu 
západu slunce. K nádrži se dostanete z náměstí za 15 minut 
pěší chůze po zelené turistické značce vědoucí směrem do  
Křenovic. Pokud Vás láká turistika, vydejte se na pěší výlet  
přes náměstí, kolem Slavkovského pivovaru, okolo Cukrovar-
ské nádrže až k vertikálním zahradám u společnosti LIKO–S  
a zpět (7 km).

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 výkonem hrdelních trestů v období 
středověku a raného novověku. K návratu zpět do Slavkova lze 
následně využít autobusové nebo vlakové spojení s pravidel- 
ným odjezdem cca 1x za hodinu nebo použít stejnou cestu 
zpět (14 km).
Milovníci cyklistiky mohou využít zpevněné cyklostezky  
č. 5097 a vyrazit na obhlídku nedalekých Bučovic (12 km). 
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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


