
Begunstigden (tegen bewijs)
Studenten ouder dan 18 jaar, kur-kaarthouder Bad
Zwischenahns, leerling, studenten, vrijwilligers,
werklozen, zwaar gehandicapten (van 80%)

Gratis toegang
Alle personen onder de 18 jaar 1), 3), buschauffeur en
1 gids per groep vanaf 15 personen, begeleiding van ernstig 
gehandicapten (opmerking B of H), verjaardagskinderen

Park van de tuinen
Van midden april tot begin oktober
dagelijks van 9:30 tot 18:30 uur.
De uitgangen zijn tot 21.45 uur
geopend.1)

1) uitgezonderd speciale evenementen, 2) uitgezonderd evenementen „Illumination - Lange 
avonden in het park“ en „Mystieke nachten in het park“, 3) begeleid door een volwassenen

Onderwijskansen
• School in het groen
• Tuin Academy van Nedersaksen

Party in het Park - op aanvraag
Burgerlijke huwelijksceremonies, privé- en bedrijfsfeesten 
tijdens het seizoen

Kinderverjaardagsfeestjes
• 4 verschillende begeleide groepsprogrammas om
 uit te kiezen
• voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Onderzoekers Dagboek - ontdek het park voor uzelf
De rally door het park voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het On-
derzoekers Dagboek  is verkrijgbaar bij de kassa voor 1,50 €.

Meer informatie
• gehandicaptenvriendelijk terrein (barrièrevrij)
• Gratis aanbod voor een aanbetaling: loopwagen,
 Rolstoelen, karren en kluisjes
• Dieren zijn niet toegestaan   in het park!

Gartenkulturzentrum Niedersachsen –  
Park der Gärten gGmbH 
Elmendorfer Straße 40
26160 Bad Zwischenahn 
Tel. 0 44 03 - 8 19 60
Fax 0 44 03 - 81 96 66 
info@park-der-gaerten.de

Meer informatie op www.park-der-gaerten.de

Belevenistentoonstelling „Groene schatkist“
Buiten het park seizoen afspraken op aanvraag voor groepen 
vanaf 15 personen.

Speciale Evenementen
Hier zijn de respectieve speciale openingstijden en /
of Speciale toegangsprijzen plus eventuele kosten.

Rondleidingen (plus entreeprijs) Prijzen

Rendez-vous in het park - avontuurlijke rondgang, 
Groepsgrootte max. 25 mensen per tour 80,-€

Plant Diploma - ervaar de tuinpraktijk
Groepsgrootte max. 25 mensen per tour 100,-€

„Laat uw kennis groeien“ - lezingen,
Groepsgrootte max. 50 personen per lezing 75,-€

Een van de mooiste

Parken van Duitsland!

Prijzen per persoon Dagkaart1) Jaarkaart1)

Volwassenen 12,00 € 55,00 €

Begunstigden 10,00 € 50,00 €

Avondkaart  (vanaf 4 uur) 8,00 € 2) –

Kinderen / Tienen gratis 3) gratis3)

Groep vanaf 15 persoonen 10,00 € –

De hoofd-donateurs van het park
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Openingstijden, prijzen en informatie.

Park van de tuinen.
Het park van de tuinen.

Van boven.

Routebeschrijving: Neem de A28 (afslag 
8, Zwischenahner Zee) naar de gratis
Parkeerplatsen. Van Bad Zwischenahn
en veerboothaven Rostrup op bewegwij-
zerde wandel- en fietspaden. Vanaf het 
centraal treinstation (ZOB) Bad Zwisch-
enahn met lijnbussen. Copyright: STOCKWERK2 GmbH

Met
groeiend

vermaak.
← Rostrup / Bad Zwischenahn
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Wilhelmshaven

Bad Zwischenahn

 Blütenroute
des Nordens

Barrierefreiheit 
geprüft

Grottevergelijking
met een voetbalveld



Wanneer „cultuur in de tuin“ en „tuincultuur“ 
ontmoet, het park wordt een bruisend ontmoeting-
spunt voor jong en oud.

De parkevenementen zijn voor iedereen iets spe-
ciaals.

De „groenen“ en culturele evenementen trekken 
duitenden bezoekers met veel charisma. 

Er zijn plaatsen die zo indrukwekkend mooi zijn, 
dat u ze minstens één keer in uw leven had moe-
ten zien, zoals het park van tuinen.- De grootste 
modeltuin van Duitsland.

Op 140.000 vierkante meter vindt u ideeën en inspi-
ratie voor uw eigen tuin, kunt u zich onderdompelen 
in de wonderen van planten of gewoon ontspannen. 
Dit en nog veel meer beleeft u in deze unieke tuins-
how voor alle generaties elk jaar opnieuw.

Meer dan 90 modeltuinen, plantencollecties en 
-bijdragen en tienduizenden lente- en zomer-
bloemen bieden fascinerende en indrukwekkende 
inzichten in de tuincultuur.

Hier kunt u met al uw zintuigen van de natuur ge-
nieten. Een bijzondere ervaring voor ALL.

Inclusief speeltuinen, gastronomie en evenementen 
- dit is pure tuin lust!

Op zoek naar ideeën en inspiratie voor uw eigen 
tuin? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

De showtuinen bieden een unieke verscheidenheid 
aan professionele, moderne en trendy voorbeelden 
van bijzondere groene oases. Prachtige tuinmeube-
len, speciale arrangementen en decoraties maken 
van de showtuinen een geweldig „walk-in“ tuinidee-
ënboek.

In de grootste modeltuin van Duitsland kunt u zich 
verwonderen, genieten, informeren, zien, testen en 
voelen.

Van de bijna-natuurlijke tuin tot de moderne zwem-
badtuin - er is voor ieder wat wils!

De 36 plantenassortimenten en collecties, waarvan 
sommige internationaal uniek zijn, worden niet 
alleen door specialisten maar ook door hobbytuin-
ders zeer gewaardeerd. 

Geniet van een grandioos vuurwerk van bloemen, 
dompel uzelf onder in de droomachtige bloemen-
zeeën van duizenden lente- en zomerbloemen en 
een ongelooflijke botanische diversiteit: Meer dan 
9.000 gelabelde planten zullen u op hun eigen
manier verrassen - keer op keer.

De expositie „Grüne Schatztruhe“ (Groene Schat-
kist) in het bezoekerscentrum toont het belang 
van planten en biedt uitgebreid onderzoek naar de 
planten in het park en vragen over de tuin.

De vele interactieve expositie en het park met zijn 
grote plantdiversiteit verenigen onmiskenbaar 
theorie en praktijk op één plaats.

Het park. Een paradijs 

in het noordwesten.
De tuinen. Meer dan 40 inspire-

rende voorbeelden voor uw tuin. De planten. 36 plantencollecties

inspireren niet alleen kenners.
Het bloeiende park is een lust voor het voorjaar 
en nodigt u uit om te wandelen, kijken en kopen.
Met heerlijke aanbiedingen inspireert de popu-
laire tuinvlooienmarkt en de kleurrijke planten-
markt. Een groene verleiding!

PflanzenWELTEN im Park

Ontdek het park NATURlijk! Een levendige 
spelcollectie op het platteland met bekende en 
compleet nieuwe spelideeën voor het hele gezin 
- voor iedereen van 4 tot 99 jaar. Oefening en 
plezier zijn gegarandeerd. Echt geweldig!

OLB-SpielWELTEN im Park

Voel het bijzondere van de natuur op het blauwe 
uur en laat de dag met plezier eindigen. De 
inspirerende tuinverlichting met unieke effecten 
nodigt u uit om het park ‚s avonds in een bijzon-
der licht te ervaren. Pure ontspanning!

Illumination – Lange Abende im Park

Een mystieke tuinwereld: Op 3 avonden versmel-
ten het park, indrukwekkende lichtinstallaties en 
objecten, obscure sluier van mist en mysterieuze 
muziek tot de „grootste artistieke lichtproductie 
van het noordwesten“. Opwindend mooi!

Mystische Nächte im Park

Vandaag de dag draait alles om de versgekreukte 
fitter: appels! Lekkere attracties rond de gezonde 
boomvruchten, onder andere met de gewaar-
deerde variëteitsidentificatie en expositie, verle-
vendigen deze traditionele dag. Een rond ding!

Der Apfeltag

Evenementen. Enkele

van de hoogtepunten.

De groene schatkist. Een interactieve

ervaring.

„Deze prachtige tuin overtreft alles wat 

we tot nu toe gezien hebben, er is geen 

federale tuinbouwshow bij. Dank u dat u 

ons dat heeft laten zien“.

(Gastenboekingang van H. en B. Barth van Hann. Münden)


