NA AKTIVNÍ ŠKOLNÍ VÝLET
A BEACHVOLEJBALOVÝ
TURNAJ DO SLAVKOVA!

OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ - 6 kurtů na beachvolejbal
(bazén k dispozici červen až srpen)
Dobrý den,
rádi bychom Vám nabídli možnost poznat historické město Slavkov u Brna a současně
využít sportovně rekreačních areálů nacházejících se téměř v centru tohoto města
(městské koupaliště s šesti bechvolejbalovými kurty, sportovní centrum Bonapart
a golfové hřiště). Velkou výhodou je vzájemná minimální vzdálenost všech
zmiňovaných areálů (do 200 m).
Beachvolejbalové kurty
Dle počtu osob vám zorganizujeme turnaj v beachvolejbale, případně v beachtenise,
beachfotbale včetně různých kombinací těchto sportů. V průběhu akce je možnost celodenního
využití bazénu (9 – 21 hod.) a klubových prostor - nová krytá terasa s altánem a beachbarem,
klubovna, WC
a sprcha, mikrovlnka, WIFI zóna, internet, velkoplošná TV, HIFI souprava s ozvučením. Cena
pronájmu kurtů včetně slevy a sportovního vybavení je 120 Kč/hod. (beachtenis 140 Kč/hod).
K dispozici jsou různé hrací systémy, umožňující okamžitě zvolit nejvhodnější systém turnaje.
Více informací o našem klubu, který letos slaví 25 let od svého založení a je pořadatelem
Mistrovství republiky a mezinárodních turnajů, najdete na: www.beachvolleyballcz.cz.
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Koupaliště
Má kapacitu až 4.500 návštěvníků. Nachází se na okraji centra města v těsném sousedství
golfového hřiště, beachvolejbalových kurtů a přilehlé obory. Disponuje 50 m bazénem a dvěma
dětskými brouzdališti. Najdete zde restauraci i rychlé občerstvení. Cena vstupného
pro 1 osobu/den pro školy je 30 Kč. Více info na: www.slavkov.cz/cz/sportoviste/koupaliste

Zámek
Slavkovský zámek najdete v samotném centru města. Je známý v souvislosti s Bitvou tří císařů
z roku 1805, kdy napoleonská vojska porazila spojenecké armády. Je po celkové rekonstrukci
a nabízí několik variant prohlídek a příležitostné výstavy. Součástí areálu zámku je nádherný
zámecký park, jehož součástí jsou i golfová odpaliště patřící ke golfovému hřišti. Cena prohlídky
zámku pro mládež je 50 Kč/osobu.
Více info na: www.zamek-slavkov.cz nebo na: www.slavkov.cz

Golf
Osmnáctijamkové golfové hřiště o rozloze 120 ha těsně sousedí se zámeckou zahradou
a koupalištěm. Více info na: www.austerlitz-golf-resort.cz

Sportovní centrum Bonapart
Nachází se v centru města. Nabízí dvě plně automatizované bowlingové dráhy, dva klimatizované
kurty na squash a fitness. Více info na: www.centrumbonaparte.cz
Doprava:
Město Slavkov u Brna je vzdáleno cca 20 km od Brna a funguje zde integrovaný dopravní systém
pro vlakové a autobusové spojení - IDS JMK. Cena jízdného mimo integrovaný
dopravní systém na trase Brno – Slavkov je 32 Kč. Velká frekvence spojů - cca 20 min.
Strava:
V centru města je několik restaurací včetně dvou zámeckých. Cena menu je od 60 do 70 Kč.
Koupaliště disponuje dvěma restauračními zařízeními.
Z výše uvedených informací je zřejmé, že jako nejzajímavější varianta se v případě příznivého
počasí jeví kombinace: zámek – koupaliště ve spojení se sportovním vyžitím na beachkurtech.
V případě neslunečného počasí (samozřejmě ne za deště) je možné využít alternativu:
zámek – beachkurty - sportovní centrum Bonapart.
Bohatou obrazovou přílohu města Slavkova najdete na internetové adrese: www.slavkov.cz

V případě Vašeho zájmu a dotazů nás kontaktujte.
Na setkání s vámi se těší SK Beachvolleyball Slavkov o.s.
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