Nyitvatartás

Áprilistól októberig 					
„Die Gärtnerei“ étterem				

HU

9:00 – 18:00
9:30 – 18:00

Szökőkutak műsora

Az étterem teraszánál 9:45-től óránként

Csónakkölcsönzés

Májustól szeptemberig
hétfőtől péntekig					
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon		

13:00 – 19:00
10:00 – 19:00

DIE GARTEN TULLN,

Akadálymentesség

amely Európa első ökologiai kertészeti bemutatója és kitűnő kirándulási célpont,
minden év áprilisától októberéig naponta nyitva van. A Tulln városközpontjához
közel fekvő ligetes területen hoztuk létre 2008-ban az Alsó-Ausztriai Tartományi
Kertészeti Kiállítást többéves állandó kiállításként.

Kutyák

70 ökológiai módon ápolt mintakert, a 30 méter magas lombkorona-ösvény,
Alsó-Ausztria legnagyobb kalandjátszótere és játszóparkja valamint a
számos rendezvény akár egy teljes napra elegendő, változatos programot
kínál. Aki a narancsszínű körutat követi, a kertészeti kiállítás akadálymentes
területén nemcsak a saját kertjébe is hazavihető ötleteket talál, hanem sokféle
kikapcsolódási és pihenési lehetőséget is.

A GARTEN TULLN teljes területe bejárható kerekesszékkel és babakocsival
is. A rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek közvetlenül a bejárat előtt
találhatók.
A GARTEN TULLN belépőjeggyel látogatható részére kutyát (kivéve a
vakvezető, ill. fogyatékosokat segítő kutyákat) behozni nem szabad.

Kapcsolat

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

ÖKOLÓGIAI BEMUTATÓPROJEKT
A GARTEN TULLN fennállása óta Európában egyedülálló bemutatóprojektté
fejlődött. A terület szigorúan ökológiai művelése időközben követendő példa
lett sok más bel- és külföldi kertészeti kiállítás számára. 2014 óta a GARTEN
TULLN elismert botanikus kert is.
Mérgező növényvédőszerek, műtrágyák és tőzeg nélkül – GARTEN TULLN
kertészei és kertészeti partnerei a létesítmény fennállása óta szigorúan
tartják magukat a „Természet a kertben“ című alsó-ausztriai akció által előírt
kritériumokhoz. Élménykertjeink ezáltal egyedülállóan ökológiai és fenntartható
jellegűek. A természet tiszteletben tartása és óvása nem csak kertjeink
művelésének legfőbb elve, ezt a gondolatot létesítményünk látogatóival is
megismertetjük.
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Abenteuerspielplatz
„Natur im Garten“
Minta iskolakert
Lombkorona-ösvény
Kaland es természet játszótér

Restaurant

Bootsverleih
Étterem

Bajor sörkert

Falusi kert

Infopoint

Csónakkölcsönző

Shop

Információs pont
Parkplatz

A KERTEK
A GARTEN TULLN kertjeinek felépítése, mérete és tematikája más és
más. Több mint 70 kertészeti partnerünk, legyen az profi kertész, faiskola,
kertészeti intézmény, iskola vagy egyesület, kínál itt otthon is követésre
sarkalló ötleteket és kikapcsolódásra szolgáló helyeket.
Csak néhány példa a sok nagyszerű kert közül: Tullnban, a „Rózsák
városában“ nem hiányozhat a virágok királynője. Így a Rózsakert a
fajták sokaságát és kísérő növényeiket mutatja be. Vidáman tarkabarka,
romantikus és buja a Falusi kert, akár egy „kis Édenkert“, ahol a szépség
és a hasznosság találkozik. A ligeterdő borította szigeten Erdőkertet is
létrehoztunk, amelyben a nyugodt erdei környezetet élvezheti a látogató.
Ősi mítoszok ihlették a „Boszorkánytánc“ kertet, ahol sokféle virágzó növény
mellett a létesítmény legidősebb fája is látható, egy feltűnő formára nyírt
feketefenyő.
Jegyespárjaink a Szerelem kertjében, illatozó rózsák között mondják ki a
boldogító „Igen“-t. Más országok üdvözletét hozza az Angol, a Portugál
valamint a Balti-tengeri kert.

A LÁTVÁNYOSSÁGOK
Látványosan magasra, fel a hatalmas faóriások lombkoronája fölé visz a
30 méter magas Lombkorona-ösvény. Innen lélegzetelállító kilátás nyílik a
mintakertekre, a Duna-parti ligetekre, Tulln városára egészen az Ötscher
hegytömbjéig. A Lombkorona-ösvény akadálymentesen megközelíthető lifttel
a legfelső szintig.
A számos sétaúttal és a kertekben sok látványossággal büszkélkedő
GARTEN TULLN különösen családbarát kialakítású. A fantáziadús és kreatív
játékhoz bőséges helyet biztosít Alsó-Ausztria legnagyobb kalandjátszótere
és játszóparkja is. A létesítményt körülvevő ligetes területet parkként
természetközeli és kíméletes módon rekultiváltuk.
A tavirózsákra néző terasszal is rendelkező „Die Gärtnerei“ étterem minden
nap a kertek friss terményeiből készült ételekkel kényezteti a vendégeit.
A szőlőskertünkben „WEINgeNuss“ egy pohár borral el kényeztetheti magát
és a látogatóközpont ajándékboltja a természetközeli kertészkedéshez
hasznos és praktikus árucikkeket, könyvek széles választékát, a régió
kulináris termékeit és dekoratív ajándéktárgyakat kínál. A dísztéren
növényeket árusítunk: a szezonnak megfelelő cserjéket és zöldségeket.

