
DIE GARTEN TULLN, (de tuinen van Tulln) Europa‘s eerste ecologische 
tuinshow en topbestemming voor excursies, is ieder jaar dagelijks geopend 
van april tot oktober. In 2008 werd DIE GARTEN TULLN als meerjarige 
tentoonstelling georganiseerd. 70 ecologisch onderhouden tuinen, de meer dan 
30 meter hoge Baumwipfelweg tussen de boomkruinen, de grootste natuurlijke 
avonturenspeeltuin van Neder-Oostenrijk en vele evenementen beloven een 
enerverend bezoek.
Op het terrein van de showtuinen – dat geschikt is gemaakt voor mindervalide 
bezoekers – kunt u niet alleen ideeën en suggesties voor de eigen tuin opdoen, 
maar er ook diverse mogelijkheden vinden om zich te ontspannen en energie te 
tanken.

NL

EEN ECOLOGISCH MODELPROJECT
DIE GARTEN TULLN heeft zich vanaf het allereerste begin ontwikkeld tot 
een uniek modelproject in Europa. Het strikt ecologische onderhoud van het 
complex is uitgegroeid tot een voorbeeld voor diverse andere tuinexposities 
in binnen- en buitenland. Sinds 2014 is DIE GARTEN TULLN ook erkend als 
botanische tuin. Afzien van pesticiden, chemisch-synthetische meststoffen en 
turf is voor de tuiniers en hoveniers van de GARTEN TULLN sinds de oprichting 
van het complex voorschrift. Ze houden zich strikt aan de criteria van de actie 
„Natuur in de tuin“. De ecologische en duurzame oriëntatie maakt deze tuinen 
dan ook een absoluut unieke beleving.

Openingstijden
April tot oktober      9:00 – 18:00 uur
Restaurant „Die Gärtnerei“    9:30 – 18:00 uur

Waterspelen
Elk uur bij het terras van het restaurant, vanaf 9.45 uur

Bootverhuur
Mei – september 
MA-VR       13:00 – 19:00 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen   10:00 – 19:00 uur

Toegankelijk voor minder-validen
Het gehele areaal van de GARTEN TULLN is speciaal aangelegd voor 
rolstoelgebruikers en geschikt voor kinderwagens. Parkeerplaatsen voor 
minder-validen zijn direct bij de ingang beschikbaar.

Honden
Honden (uitgezonderd blindengeleidehonden, andere geleidehonden en 
honden voor slecht-horenden) hebben in het tegen betaling toegankelijke 
bereik van de GARTEN TULLN geen toegang.

Contact
DIE GARTEN TULLN GmbH

Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Oostenrijk
Telefoon +43 (0)2272/68 188
Fax +43 (0)2272/68 188-199

office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at 



DE ATTRACTIES 
DIE GARTEN TULLN zijn bijzonder gezinsvriendelijk aangelegd met 
uitgestrekte wandelroutes en talloze attracties in de tuinen.
Spectaculair gaat het naar de 30 meter hooggelegen Baumwipfelweg. 
Hiervandaan hebt u een adembenemend uitzicht over de pronktuinen, de 
uiterwaarden van de Donau en de stad Tulln tot aan de bergtop van het 
Ötscher-massief. Met een lift is de Baumwipfelweg (het Boomkruinpad) tot 
op het hoogste platform ook toegankelijk voor minder-validen.
Veel ruimte om vol fantasie en creativiteit te spelen biedt ook de grootste 
natuurlijke avonturenspeeltuin van Neder-Oostenrijk.
Het Restaurant „Die Gärtnerei“ met het waterlelieterras verwent zijn 
bezoekers dagelijks met verse gerechten uit de eigen tuin en in de Beierse 
biertuin kunt u ook een korte culinaire stop maken.
In de „WEINgeNUSS”-tuin wordt u verwend met een glas wijn en in de shop 
in het bezoekerscentrum vindt u nuttige en praktische details voor natuurlijk 
tuinieren, een grote collectie boeken, regionale culinaire aanbiedingen 
en decoratieve souvenirs. Op het festiviteitenplein zijn vaste planten en 
seizoensgebonden kruiden verkrijgbaar.

DE TUINEN
De tuinen van de GARTEN TULLN zijn elk op het punt van aanleg, grootte 
en thema compleet verschillend. Onze hoveniers – van professionele 
tuiniers, kwekerijen, tuinbouwbedrijven, tot scholen en verenigingen – 
leveren hier volop inspiratie voor bij u thuis met tegelijk veel ruimte voor 
ontspanning.
We noemen graag een paar voorbeelden: in de rozenstad Tulln mag de 
‚koningin onder de bloemen‘ niet ontbreken. Zo vindt u in de rozentuin 
een grote variatie aan soorten. Vrolijk bont, romantisch en overvloedig 
presenteert zich de bloementuin als een klein paradijs, dat erin slaagt 
schoonheid en nut met elkaar te combineren.
De schooltuin „Natuur in de Tuin“ is ontwikkeld om zowel buiten leren als een 
gezonde en intieme relatie met de natuur te bevorderen. Aan oude mythen 
komt de „heksendans“ tegemoet. Naast talloze bloeiende vormen is hier de 
oudste boom op het terrein te bewonderen.
In de liefdestuin geven bruidsparen elkaar het jawoord te midden van 
geurige rozen. Verder vindt u hier internationale groeten uit de Engelse, de 
Portugese en de Oostzeetuin.
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• Europa‘s eerste & einige ecologische 

tuinshow

• 70 onderhouden tuinen

• 30 meter hoge Bergwimpfelweg met lift

• grote natuurlijke avonturenspeeltuin 

• dagelijks evenementen

• restaurant met waterlelieterras

• shop met plantenverkoop

• dagelijks geopend van april tot oktober 
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De schooltuin „Natuur in de Tuin“


