Godziny otwarcia

Kwiecień do październik				
Restauracja „Die Gärtnerei“				

PL

9:00 do 18:00
9:30 do 18:00

Pokazy fontann

Co godzinę przy tarasie restauracji od godz. 9:45

Wypożyczalnia łódek

Maj-wrzesień
Poniedziałek – Piątek					
Soboty, niedziele i święta 				

13:00 do 19:00
10:00 do 19:00

DIE GARTEN TULLN, OGRODY TULLN „NATURA W OGRODZIE“

Teren bez barier

Cały teren OGRODÓW TULLN jest przyjazny dla osób poruszających się
na wózkach oraz dla wózków dziecięcych. Bezpośrednio przed wejściem
znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Psy
Za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych, psów
towarzyszących i psów dla osób niesłyszących, zabrania się psom wstępu
na teren OGRODÓW TULLN.

Kontakt

DIE GARTEN TULLN GmbH
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Austria
Nr telefonu +43 (0)2272/68 188
Nr faksu +43 (0)2272/68 188-199
office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at

To pierwszy ekologiczny zespół ogrodowy, który musicie Państwo odwiedzić.
Obiekt otwarty jest codziennie od kwietnia do października. W 2008 roku
OGRODY TULLN zostały urządzone w formie wieloletniej wystawy stałej. 70
ogrodów pokazowych utrzymywanych ekologicznie, trasa „ponad wierzchołki
drzew“ prowadząca na wysokość 30 metrów, największy w Dolnej Austrii plac
zabaw pełen przygód i natury oraz wiele imprez gwarantujących niecodzienne
atrakcje. Na pozbawionym barier terenie zespołu ogrodowego możecie
Państwo nie tylko dać się zainspirować pomysłom, które możecie wykorzystać
we własnym ogródku, ale będziecie mieć również wiele okazji do wypoczynku i
relaksu.
EKOLOGICZNY PROJEKT WZORCOWY
OGRODY TULLN przekształciły się od momentu powstania we wzorcowy
projekt jedyny w swoim rodzaju w całej Europie. Ściśle ekologiczne utrzymanie
kompleksu stało się w międzyczasie wzorcem dla wielu innych zespołów
ogrodowych w kraju i zagranicą. W 2014 roku OGRODY TULLN dołączyły do
renomowanych ogrodów botanicznych.
Brak pestycydów, chemicznie syntetycznych nawozów i torfu. Ogrodnicy i
ogrodnicy-partnerzy OGRODÓW TULLN od momentu ich powstania ściśle
przestrzegają kryteriów akcji „Natura w ogrodzie“. To sprawia, że ten ogrodniczy
świat pełen różnorodnych doświadczeń pod względem orientacji ekologicznej i
zrównoważonego rozwoju jest niepowtarzalny.
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Bawarski
Ogród Piwny

Wzorcowy ogród akcji
„Natura w ogrodzie”

Trasa „ponad
wierzchołkami drzew”

Plac zabaw pełen przygód

Wypozyczalnia
łódek
Restauracja

Ogród Rolniczy
Informacja

OGRODY

ATRAKCJE

Poszczególne ogrody wchodzące w skład OGRODÓW TULLN różnią się od
siebie zarówno podwzględem ich kompozycji, jak również pod względem
wielkości i tematyki. Nasi partnerzy-ogrodnicy, profesjonalni ogrodnicy,
szkółki leśne, instytucje ogrodnicze, szkoły i stowarzyszenia, tworzą tutaj
propozycje nawołujące do zaimplementowania ich we własnym ogrodzie
oraz miejsca do wypoczynku.

Dzięki długim trasom spacerowym i wielu atrakcjom w ogrodach, OGRODY
TULLN zaprojektowano w sposób szczególnie przyjazny dla rodzin.
Spektakularna trasa „ponad wierzchołki drzew“ zabierze nas na wysokość
30 metrów. Tutaj na platformie widokowej rozpościera się piękny widok na
ogrody pokazowe, rozlewiska Dunaju, miasto Tulln oraz pasmo górskie
Ötscher. Trasa „ponad wierzchołki drzew“ jest trasą bez barier, można
bowiem wjechać na najwyższą platformę widokową windą.

Oto wybrane przykłady: W mieście róż, jakim jest Tulln, nie może zabraknąć
„królowej kwiatów“. I tak oto Ogród Róż prezentuje różnorodne odmiany tej
rośliny. Ogród Rolniczy to wesołe, barwne i romantyczne miejsce niczym
„rajski ogród“, które łączy w sobie pragmatyzm i piękno.
Wzorcowy ogród akcji „Natura w ogrodzie“ stworzono aby wspierać formy
kształcenia na świeżym powietrzu oraz zdrowe i bliskie związki z naturą.
„Taniec czarownic“ odwzorowuje stare mity - jest to miejsce przedstawiające
różnorodne aspekty rozkwitania oraz najstarsze drzewo na terenie ogrodów.
Małżeńskie „TAK“ mówią sobie państwo młodzi w Ogrodzie Zakochanych
wśród pachnących róż. Ogród Angielski i Portugalski oraz Ogród Bałtycki
przesyłają międzynarodowe pozdrowienia.

Na największym w Dolnej Austrii placu zabaw pełnym przygód i placu zabaw
w naturze dzieci mają dużo miejsca na kreatywną zabawę pełną fantazji.
Restauracja „Die Gärtnerei“ z tarasem lilii wodnych codziennie rozpieszcza
gości kuchnią pochodzącą świeżo z ogrodu, Mogą Państwo również zrobić
krótką kulinarną przerwę w Bawarskim Ogrodzie Piwnym.
W „OGRODZIE WINNYM“ skosztują Państwo kieliszek wina, a sklep
w centrum dla zwiedzających oferuje użyteczne i praktyczne rzeczy
dla naturalnego ogrodnictwa, szeroki wybór książek, specjałów kuchni
regionalnej i ozdobnych pamiątek. W Punkcie Sprzedaży Roślin przy placu
możecie Państwo nabyć sezonowe byliny i zioła.

