
DIE GARTEN TULLN, VRTOVI TULLNA, EDINSTVEN SVET DOŽIVETIJ. 
Prva evropska ekološka vrtna razstava in vrhunski izletniški cilj sta vsako 
leto odprta vsak dan od aprila do oktobra. Leta 2008 so bili VRTOVI TULLNA 
organizirani kot večletna trajna razstava. 70 ekološko urejenih razstavnih vrtov, 
30 metrov visoka pot v krošnjah dreves, največje pustolovsko igrišče in igrišče v 
naravi v Dolnji Avstriji ter številne prireditve obetajo pester izletniški dan. 

Na terenu brez ovir vam lahko vrtna razstava ponudi številne zamisli in 
spodbude za ureditev svojega vrta, hkrati pa imate tudi številne možnosti 
sprostitve in razvedrila.
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EKOLOŠKI VZORČNI PROJEKT
Razstava VRTOVI TULLNA se je že od začetka obstoja razvijala v edinstveni 
vzorčni projekt v Evropi. Strogo ekološko vodenje je že postalo vzor številnim 
drugim vrtnim razstavam v Avstriji in v tujini. Od leta 2014 dalje je razstava 
VRTOVI TULLNA tudi priznani botanični vrt. 

Že od vsega začetka se vrtnarji in vrtni partnerji VRTOV TULLNA zavezujejo k 
popolni opustitvi uporabe vseh pesticidov, kemičnosintetičnih gnojil in šote ter 
k spoštovanju merilzdruženja Natur im Garten. Na ta način je doživljajski svet 
vrtov v svoji ekološki in trajnostni usmeritvi izviren.

Odpiralni časi
od aprila do oktobra      9:00 – 18:00 ure
restavracija „Die Gärtnerei“    9:30 – 18:00 ure

Vodometi
vsako uro pri terasi restavracije od 9:45 ure dalje

Najem čolnov
od maja do septembra   
PO-PE       13:00 – 19:00 ure
sobote, nedelje in prazniki    10:00 – 19:00 ure

Brez ovir
Celotno področje VRTOVI TULLNA je primerno za uporabo z invalidskimi in 
otroškimi vozički. Parkirna mesta za invalide se nahajajo neposredno pred 
vhodom.

Psi
Psom (razen vodnikom za slepe, službenim in slušnim/signalnim psom) 
vstop v plačljivi del vrtov VRTOVI TULLNA ni dovoljen.

Kontakt
DIE GARTEN TULLN GmbH

Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Avstrija
telefon +43 (0)2272/68 188

faks +43 (0)2272/68 188-199
office@diegartentulln.at

www.diegartentulln.at 



ZANIMIVOSTI
VRTOVI TULLNA so s svojimi obširnimi sprehajalnimi potmi in številnimi
zanimivostmi v posameznih vrtovih posebej prijazni družinam. Po veličastni 
poti v drevesnih krošnjah se lahko vzpnete 30 metrov visoko. Od tod se 
odpira osupljivi razgled po razstavnih vrtoih, livadah ob Donavi, na mesto 
Tulln in vse do gore Ötscher. Pot v drevesnih krošnjah je zasnovana brez 
ovir in vse do najvišje ploščadi dostopna tudi z osebnimdvigalom. 

Veliko prostora za domišljijsko in ustvarjalno igro nudita tudi največje 
pustolovsko igrišče pustolovščin in igrišče v naravi Dolnje Avstrije.
Restavracija „Die Gärtnerei“ s teraso nad lokvanji vsak dan razvaja svoje 
goste s svežo vrtno kuhinjo in tudi na Bavarskem pivskem vrtu lahko naredite
kratek kulinarični postanek. 

Na vrtu „WEINgeNUSS“ se lahko razvajate ob kozarcu vina, trgovina v
centru za obiskovalce pa zagotavlja koristne in praktične izdelke za vzgojo
naravnih vrtov, obširen izbor knjig, regionalno kulinariko in dekorativne
spominke. Na prodajnih mestih na sejmišču lahko poleg tega kupite 
sezonske trajnice in zelišča.

VRTOVI
Vrtovi na razstavi VRTOVI TULLNA so zelo raznoliki v smislu sestave,
velikosti in tematike. Naši vrtni partnerji, naj so to profesionalni vrtnarji,
drevesnice, vrtnarske ustanove, šole ali združenja, na tem mestu najdejo
spodbude za posnemanje za svoj zeleni kotiček ali številne prostore
za sprostitev.

Nekaj izbranih primerov: v mestu vrtnic Tulln nikoli ne sme manjkati „kraljica
cvetlic“. Tako so v rožnem vrtu predstavljene raznolike vrste vrtnic. Veselo,
pisano in romantično se predstavlja kmečki vrt kot „rajski vrtiček“, ki
zagotavlja povezavo med koristnim in lepim.

Model šolskega vrta združenja „Natur im Garten “ je bil razvit za spodbujanje 
učenja na prostem ter zdravega in tesnega odnosa z naravo. Starodavnim 
mitom je namenjen „Ples čarovnic“, ki poleg številnih pestrih vidikov cvetenja 
pozornost usmeri tudi na najstarejše drevo na zemljišču.

Naši poročni pari dahnejo drug drugemu usodni „DA“ v vrtu zaljubljencev
med dehtečimi vrtnicami. Za mednarodne pozdrave pa poskrbijo angleški,
portugalski vrt in baltiški vrt.

Pot ob drevesnih krošnjah

Kmečki vrt

Vrtni kiosk

informacije

Igrišče pustolovščin

restavracija

najem čolnov

INFOR
MACIJE

• Prva in edinstvena ekološka vrtna  

  razstava v Evropi

• 70 razstavnih vrtov

• 30 m visoka pot v krošnjah dreves z  

  dvigalom

• Veliko pustolovsko igrišče in igrišče v naravi

• Vsakodnevne prireditve

• Restavracija s teraso nad lokvanji

• Trgovina s prodajo rastlin

• Odprto vsak dan od aprila do oktobra

www.D
IEGART

ENTUL
LN.at

Model šolskega vrta  
„Narava v vrtu“

Bavarski pivski


