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Otevírací doba
otevřeno denně do 26. říjen 2020  9:00 - 18:00 hodin
Restaurace „Die Gärtnerei“  9:30 - 18:00 hodin

Vodní hrátky
každou hodinu u terasy restaurace  od 9:45 hodin

Půjčovna lodiček 
kanoe, šlapadla  
květen - září PO-PÁ 13:00 - 19:00 hodin
soboty, neděle a svátky  10:00 - 19:00 hodin

Události
otevřeno denně do 26. říjen 2020

Prohlídka s průvodcem 

a zábavný program jsou 

zahrnuty v ceně vstupného

Psi 
Prosíme o pochopení, že psi (kromě slepeckých vodicích, 
služebních a signálních psů) mají do části areálu GARTEN TULLN s 
povinným vstupným vstup zakázán. 

Invalidní vozík nebo dětský kočárek? Žádný problém!
Celý areál GARTEN TULLN je realizován bezbariérově pro vozíčkáře 
a návštěvníky s dětskými kočárky. Parkovací místa pro postižené se 
nacházejí přímo před vchodem.

Kontakt
DIE GARTEN TULLN
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Rakousko
Telefon +43 (0)2272/68 188
Fax +43 (0)2272/68 188-88
office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at 

Ceny
Ceny celodenních vstupenek: 
Dospělí   € 13,50 
Skupinová vstupenka dospělí (od 20 osob)  € 10,50
Rodiny (2 dospělí, děti do 18 let)  € 30,00 
Děti/mládež (do 18 let)  € 7,00
Děti (do 6 let)           vstup volný 
Studenti, učni, vojáci, lidé s postižením  € 11,00
Senioři  € 12,50
Jedna osoba s dítětem (dětmi)  € 17,00

Všechny ceny včetně DPH.

Ceny za sezónní vstupenky najdete na našich webových stránkách 
www.diegartentulln.at. Informace obdržíte také na telefonním čísle 
+43 (0)2272/68 188.

10. květen Den matek
14. červen Den otců
5. červenec Měsíc v úplnku
3. srpen Festival pro děti & Měsíc v úplnku
15. srpen Uni festival pro děti "Zahrada v 
 přířodě"
3.- 7. srpen Mezinárodní veletrh zahradních staveb a 
 GARTEN TULLN = 1 areál
3. říjen Rakouská obří dýně-národní mistrovství s 
 festivalem dýní
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otevřeno denně do 26. říjen 2020SVĚT ZÁŽITKŮ„PŘÍRODA V ZAHRADĚ“

CZ



Co byste měl i  vědět  o DIE GARTEN TULLN 12. 
APRIL – 

5. OKTOBER 
2014

Vzor školní zahrady 
„Příroda v zahradě“

Návštěva vína

Arboreta

Bavorská pivní 
zahrada

Vyhlídková terasa 

Prodej rostlin 

Infobod

Restaurace, 
terasa 

Prostranství  
pro akce

Dobrodružné hřiště

Přírodní hřiště 

Stezka mezi stromy 

Půjčovna loděk 

ZAHRADNÍ hala 
s jevištěm

Vchod/Východ 

Selská zahrada 

Badatelská zahrada

Parkoviště

Denně v 13:30 prohlídka 

ZAHRAD TULLN s 

průvodcem a s poradci 

„Příroda v zahradě“ 

zdarma

• Každoročně od dubna do října 
• První a jediná ekologická zahradní výstava Evropy 

se 100% péčí podle kritérií „Přírodní zahrady“
• 70 ukázkových zahrad
• 30 m vysoká stezka mezi stromy s výtahem 
• Největší dobrodružné a přírodní hřiště  

Dolního Rakouska

• Tipy a triky pro vlastní zahradu

• Každou neděli program pro děti

• DIE GARTEN TULLN je botanická zahrada
• Zábavy pro celou rodinu
• Jízda na loďkách ve vodním parku


