Unikátní programová
nabídka zámků Rosenburg
& Slavkov – Austerlitz v roce 2013.

uslyčíte výstřely z dobových ručních palných zbraní a dozvíte se
o strategii boje a také i o životě významného rodu Kouniců na
slavkovském zámku.

Díky vzájemné spolupráci Zámku Slavkov – Austerlitz a Renesančního
zámku Rosenburg můžete na každém ze zámků okusit i něco z nabídky jeho partnera. Vzájemná výměna kulturních aktivit tak přinese unikátní možnost poznat největší lákadla partnerského zámku
bez nutnosti cestovat za hranice.

Ukázky sokolnictví
na Zámku Slavkov – Austerlitz

Napoleonská bitva v Rosenburgu 8. června a 3. října 2013.

Napoleonská bitva v Rosenburgu

Zámek Slavkov – Austerlitz
Otevírací doba:
březen (22.–31.3.):
duben, říjen a listopad:
květen a září:		
červen, červenec a srpen:
prosinec (1.–8.12.):
vzpomínkové akce:

úterý až neděle 9:00–16:00
úterý až neděle 9:00–16:00
úterý až neděle 9:00–17:00
denně 9:00–17:00
úterý až neděle 9:00–16:00
zvláštní režim

informace a rezervace:
Zámek Slavkov – Austerlitz
Palackého nám. 1,
684 01 Slavkov u Brna
Tel./fax: +420 544 221 685
Tel.:
+420 544 227 548
e-mail: info@zamek-slavkov.cz
web:
www.zamek-slavkov.cz

Bitva tří císařů neboli bitva u Slavkova patří k největším vítězstvím
francouzského císaře Napoleona I. Bonaparte. Toto slavné vítězství
bývá každoročně připomínáno na výročí bitvy Vzpomínkovými
akcemi. Vyvrcholením těchto akcí je bitevní ukázka v místě největších bojů, která každý rok, vždy na jiné téma, přiláká několikatisícový dav návštěvníků.

Do Slavkova bude přenesena jedna z největších podívaných ze
zámku Rosenburg – volně létající draví ptáci, například sokoli
nebo orli, včetně obrovského orla kamčatského, sovy i nádherného
supa bělohlavého. Sokolníci jsou oblečeni do tradičních kostýmů
a vždy dvakrát denně předvádějí dravce v akci. Ve vybrané dny je
dokonce k vidění i sokolnická show na koních. Toto neobyčejné
představení doprovází dvorní a lovecká hudba zámku Rosenburg.

GPS souřadnice: 49°55’14.96”N, 17°49’59.72”E

Renesanční zámek Rosenburg
Otevírací doba:
duben a říjen:
květen a září:
červen, červenec a srpen:

středa až neděle 9:30–16:30
úterý až neděle 9:30–17:00
denně 9:30–17:00

Informace a rezervace:

Díky společnému projektu se napoleonská bitva odehraje i na rakouském zámku Rosenburg. Ukázky jak bojovali vojáci francouzské a rakouské armády se uskuteční 8. června a 3. října 2013 během celodenního programu na zámku Rosenburg. Na vlastní uši

Tuto jedinečnou podívanou budete mít možnost spatřit i v České
republice na Zámku Slavkov – Austerlitz. Sokolníci z Rosenburgu
předvedou své umění v roce 2013 dokonce dvakrát!! 1. června 2013
v rámci Dnů Slavkova a 21. září 2013 během Václavského jarmarku.
Vstup na obě tyto akce odehrávající se v zámeckém parku je volný.
Ukázky sokolnictví na zámku Slavkov 1. června a 21. září 2013.

Renesanční zámek Rosenburg
A – 3573 Rosenburg 1
tel:
+43 (0) 2982 2911
fax:
+43 (0) 2982 4511
e-mail: schloss@rosenburg.at
web:
www.rosenburg.at
GPS souřadnice: 48°37’37.662”N, 15°37’58.155”E

POZNEJTE VÍC:
TOP CÍLE ROSENBURG
& SLAVKOV – AUSTERLITZ

Renesanční
zámek Rosenburg
Renesanční zámek Rosenburg je jedním z nejkrásnějších a nejvýznamnějších hradních komplexů v Rakousku. Původně byl založen ve 12. století jako středověké opevnění, v průběhu 16. století byl přestavěn na nádherný renesanční zámek. Dnes ohromuje
Rosenburg jedinečnou polohou na skalním ostrohu vysoko nad
řekou Kamp a mimořádnou atmosférou. Atrakcí každé návštěvy je přehlídka letu dravých ptáků, prohlídka hradu a rekonstruované zahrady.

Zámek
Slavkov – Austerlitz
Slavkovský zámek patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na
Moravě. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů
z Kounic a jako místo, poblíž nějž se v roce 1805 odehrála Bitva tří
císařů. Historie dnešního barokního zámku začíná již ve 13. století,
později se zámek stal sídlem rodu Kouniců, kteří iniciovali jeho přestavbu. V roce 2008 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Zámek
je úzce spjat s napoleonskou historií v podobě každoročních bitevních
ukázek a také nově otevřené napoleonské expozice.

