
Slavkovské bojiště - program pro skupiny



program pro skupiny s vlastním autobusem

již od 80 Kč / os. (při minimálním počtu 40 os.)

délka programu 90 min. - 4 hodiny (i více)

rezervace vstupu do zámku a / nebo na Mohylu míru

možnost zajištění oběda, případně welcome drinku

Exkurze po slavkovském bojišti



Santon
vrch se strategickou polohou
krajní opěrný bod levého křídla francouzského postavení
byl opevněn třemi řadami zákopů a 18 děly



Žuráň
stanoviště hlavního stanu Napoleona
dobrá viditelnost a přehled nad bojištěm
pamětní deska se znázorněním pohybu vojsk



Pratecký kopec
Mohyla míru

ústřední bod bojiště, kde bylo rozhodnuto o výsledku bitvy
na památku obětem zde stojí Mohyla míru
přiléhá multimediální expozice s audio-vizuálními prvky



Časová náročnost

Bod programu
 

Exkurze po bojišti
Prohlídka zámku

Návštěva Mohyly míru
Oběd

Welcome drink
 

Přibližná délka
 

90 min.

60 min.

60 - 90 min.

90 min.

30 min.

 



Orientační kalkulace

Položka
 

Průvodce po bojišti
Prohlídka zámku

Návštěva Mohyly míru
 

Cena za osobu
 

80 Kč*

130 / 80 Kč**

125 / 89 Kč**

 

Případný oběd a / nebo welcome drink je objednáván a hrazen zvlášť
restauraci (rádi zprostředkujeme kontakt nebo uděláme rezervaci).

*Cena je platná v případě skupiny s min. počtem 40 os. V případě nižšího počtu osob
je kalkulováno s odpovídající fixní částkou za skupinu.

** Cena základní / snížená (děti, senioři)



Vzorový příklad

Rámcový harmonogram:

10:00 - 11:00 prohlídka zámku
11:00 - 11:15 odjezd ze Slavkova
11:15 - 12:45 exkurze po bojišti
13:00 - 14:30 návštěva Mohyly míru
14:30 - 14:45 přejezd do Slavkova
14:45 - 15:00 konec exkurze ve Slavkově
 

Skupina 45 osob s vlastním autobusem
exkurze po bojišti s prohlídkou zámku (Historické sály) a návštěvou
Mohyly míru (památník a muzeum) 

Předběžná kalkulace:

Vstupné zámek 130 Kč / os.

Průvodce po bojišti 80 Kč / os.

Vstupné na Mohyle 125 Kč /os.

 

Celková délka cca 5 hod. (bez oběda) Celková cena: 335 Kč / os.



výklad průvodce v cizím jazyce po bojišti 
prohlídka zámku v cizím jazyce
expozice na Mohyle míru v cizojazyčné verzi
AJ, NJ, FJ, RJ

 
Základní ceny za cizojazyčné varianty:

 

Vstupné zámek 260 Kč / os.

Průvodce po bojišti 160 Kč / os.

Vstupné na Mohyle 175 Kč /os.

 

Zahraniční skupiny

Celková orientační cena: 595 Kč / os.



Zámecká restaurace Austerlitz
umístění přímo v budově zámku
možnost zajištění obědového menu, případně welcome drinku
606 637 666       info@restauracezamek.cz 

Slavkovský pivovar
vlastní slavkovské pivo včetně speciálů a výborná kuchyně
možnost exkurze pivovaru
602 711 594          restaurace@slavkovskypivovar.cz 

 

Tipy na restaurace



Zámek Slavkov - Austerlitz

David Kučera, DiS.

kucera@zamek-slavkov.cz

544 227 548

 

Kontakt

Případně možnost vyplnění poptávkového formuláře on-line
(odkaz na webových stránkách zámku nebo pod QR kódem níže)


