Otevírací doba

Duben – říjen 					
Restaurace „Die Gärtnerei“				

9:00 – 18:00 hod.
9:30 – 18:00 hod.

CZ

Vodotrysky

Každou hodinu u terasy restaurace od 9.45 hod.

Půjčovna loděk

Květen – září
PO-PÁ							
Sobota, neděle a svátky 				

13:00 – 19:00 hod.
10:00 – 19:00 hod.

Bezbariérový

Celý areál DER GARTEN TULLN je vhodný pro vozíčkáře a dětské kočárky.
Parkovací místa pro invalidy se nachází přímo před vchodem.

Psi

Do zpoplatněných míst DER GARTEN TULL není povolen vstup se psy (s
výjimkou slepeckých, služebních a signálních psů).

Kontakt

DIE GARTEN TULLN GmbH
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Rakousko
Telefoon +43 (0)2272/68 188
Fax +43 (0)2272/68 188-199
office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at

DIE GARTEN TULLN,
první ekologická zahradní výstava a skvělý výletní cíl, je každý rok denně
otevřena od dubna do října. Dolnorakouská zahradní výstava byla zřízena
v roce 2008 jako víceletá trvalá expozice v nivách nedaleko centra Tullnu.
70 ekologicky pěstovaných okrasných zahrad, 30metrová rozhledna
Baumwipfelweg, největší dobrodružné a přírodní hřiště v Dolním Rakousku
a celá řada pořádaných akcí slibují pestrý a zajímavý celodenní výlet. Na
oranžové okružní cestě bezbariérově řešeným areálem najdou návštěvníci
zahradní výstavy nejen tipy a inspiraci pro vlastní zahradu, ale také spoustu
možností pro odpočinek a relaxaci.

PRESTIŽNÍ EKOLOGICKÝ PROJEKT
Zahradní výstava DIE GARTEN TULLN se od svého založení stala v Evropě
unikátním modelovým projektem. Přísně ekologická péče o zahradní komplex
je v současnosti vzorem pro mnoho dalších zahradních expozic doma i v
zahraničí. Od roku 2014 je DIE GARTEN TULLN rovněž uznávanou botanickou
zahradou.
Žádné pesticidy, syntetická chemická hnojiva a rašelina – zahradníci a zahradní
partneři projektu DIE GARTEN TULLN od samotného vzniku komplexu dodržují
přísná kritéria dolnorakouské akce „Natur im Garten“. Proto je svět zahradních
zážitků svým ekologickým a udržitelným zaměřením tak unikátní. Ohleduplné
a šetrné zacházení s přírodou je hlavní prioritou nejen při péči o zahrady, ale s
touto myšlenkou se seznamují i návštěvníci přímo v terénu.
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Bavorská pivní zahrada
www.D

Vzor školní zahrady

Rozhledna
Dobrodružné hřiště

Půjčovna loděk
Restaurace

Selská zahrada
Infopoint

ZAHRADY
Zahrady v rámci projektu DIE GARTEN TULLN jsou zcela odlišné svým
uspořádáním, velikostí i tematickým zaměřením. Více než zahradních
partnerů, ať už profesionálních zahradníků, školek, zahradnických zařízení,
škol nebo spolků, zde vytvářejí návrhy hodné následování při úpravě vlastní
zeleně a míst k relaxaci.
Několik vybraných příkladů ze všech skvělých zahrad: V Tullnu, městě růží,
nesmí chybět „královna květin“. Růžová zahrada tak ukazuje rozmanitost
odrůd růží a jejich doprovodné rostliny. Ve veselých barvách, romantická a
plná hojnosti se představuje Selská zahrada jako „Rajská zahrada“, která
spojuje užitek a krásu.
Na ostrůvku v lužním lese byla vybudována Lesní zahrada, ve které si lze
užívat klidnou atmosféru lesa. Staré mýty představuje „Tanec čarodějnic“,
který prezentuje kromě rozmanitých květů také nejstarší strom na pozemku,
borovici černou, s nápaditým řezem.
Svoje „ANO“ si říkají novomanželské páry v Zahradě lásky uprostřed
vonících růží. Mezinárodní pozdravy přináší Anglická a Portugalská zahrada
a nebo Zahrada u Baltského moře.

ATRAKCE
Neobvykle řešená rozhledna Baumwipfelweg se vypíná do výšky 30 metrů
nad vrcholky mohutných stromů. Nabízí fascinující pohled na zahrady,
dunajské nivy, město Tulln až po Ötscher. Rozhledna je bezbariérová,
výtahem se lze dostat až na nejvyšší plošinu.
DIE GARTEN TULLN je díky rozsáhlé síti vycházkových cest a řadě atrakcí
v jednotlivých zahradách ideálním místem pro rodiny s dětmi. Dostatek
prostoru pro kreativní hry plné fantazie nabízí také největší dobrodružné a
přírodní hřiště v Dolním Rakousku. Přilehlá oblast niv byla přirozeně a citlivě
rekultivována do podoby přírodního parku.
Restaurace „Die Gärtnerei“ s leknínovou terasou hýčká hosty každý den
čerstvými pokrmy přímo ze zahrady a také v bavorské pivní zahrádce si
můžete udělat krátkou kulinářskou zastávku. Příjemný den lze zakončit u
sklenky vína na zahrádce „WEINgeNUSS“.
Prodejna v návštěvnickém centru nabízí užitečný a praktický sortiment
pro přírodní zahradničení, široký výběr publikací, regionální speciality a
dekorativní suvenýry. Venku si mohou návštěvníci zakoupit také trvalky a
sezónní bylinky.

