
KITTENBERGEROVÝCH ZÁŽITKOVÝCH
ZAHRAD A ARCHE NOAH

SOBOTA 24.9.2022

Foto: © Kittenberger Erlebnisgärten a © Arche Noah

SPOLEK PŘÍRODNÍ ZAHRADA Z.S. 
VÁS ZVE NA VÝLET DO

Cena zájezdu závisí na místu odjezdu.
Trasa cesty s nástupními zastávkami a základní cenou:

Praha Opatov (1.750 Kč) - Benešov u Prahy (1.550 Kč) - Tábor (1.350 Kč)
- Veselí nad Lužnicí (1.250 Kč) - Třeboň (1.150 Kč)

Na programu bude návštěva Kittenbergerových zážitkových zahrad 
(pro zájemce možná rovněž komentovaná prohlídka na téma Voda v zahradě, 

případně i komentovaná prohlídka nedaleké Zahrady Arche Noah). 

SCHILTERN, RAKOUSKO

Podrobný ceník ke stažení ZDE (slevy pro seniory a děti).

http://prirodnizahrada.eu/wp-content/uploads/2022/08/Cenik_Vylet-Kittenberger.-zahrady_24.9.2022.pdf


Podrobné informace a ceník najdete na našem webu - odkaz ZDE. 

V základní ceně je zahrnuta: doprava autobusem, organizační zajištění a vstup
do Kittenbergerových zahrad. Pokyny k platbě zašleme přihlášeným účastníkům. 

Lze dokoupit komentovanou prohlídku Kittenbergerových zahrad (1 hod. s
tlumočením za 230,- Kč) nebo komentovanou prohlídkou Zahrady Arche Noah
(vstup 215,- Kč / vstup s tlumočením 430,- Kč).

Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře ZDE. 

Kapacita akce je omezena, přihlášky přijímáme do 18. 9. 2022. 

Akce se uskuteční pouze pokud to umožní epidemiologická situace.

  6.00 Praha Metro C Opatov
  6.45 Benešov u Prahy od vlakového nádraží
  7.20 Pauza - 15 minut
  8.00 Tábor od vlakového nádraží
  8.30 Veselí nad Lužnicí od vlakového nádraží
  9.00 Třeboň od autobusového nádraží
  9.30 Pauza (Halámky) – 30 minut
11.15 Kittenbergerovy zážitkové zahrady, Schiltern
11.30 Komentovaná prohlídka Kittenbergerových zážitkových zahrad
           na téma Voda v zahradě (pro zájemce – 60 minut)
14.00 Komentovaná prohlídka Zahrady Arche Noah, Schiltern 
           (pro zájemce)
15.00 Odjezd
16.15 Pauza (Halámky) – 15 minut
17.00 Třeboň autobusové nádraží
17.30 Veselí nad Lužnicí vlakové nádraží
18.00 Tábor vlakové nádraží
18.30 Pauza – 30 minut
19.30 Benešov u Prahy vlakové nádraží
20.15 Praha Metro C Opatov

PROGRAM

Kontakt pro další informace: 
Martina Petrová – tel. 721 480 183, e-mail: martina.petrova@prirodnizahrada.eu

http://prirodnizahrada.eu/2022/08/31/vylet-do-kittenbergerovych-zazitkovych-zahrad-a-arche-noah/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUzvWcpsz2OH9tuH9sZ22ia_qDNYUeNfHVjO5P0W7bwUpKlA/viewform?usp=pp_url
mailto:martina.petrova


Kittenbergerovy zážitkové zahrady, největší soukromé zahradnictví Rakouska
Zkušený zahradník Reinhard Kittenberger plánuje přes 40 let se svým týmem
zahrady tak, aby byly zážitkem. Počínaje koupacím jezírkem, přes rodinnou
zahradu až k moderním designovým zahradám - uskutečňuje každý zahradnický
sen. I proto vzniklo toto jedinečné a nesrovnatelné zařízení, které nám umožní být
na dosah a součástí rozmanitých způsobů vytváření zahrad. Zážitky umožní rovněž
kontakt se zvířaty, vůně rostlin a bylin a možnost prožít dobrodružství na různých
herních atrakcích.
Každé roční období zde má svůj zvláštní půvab. V zahradním podzimu, který zde
zažijeme my, potěší pestrobarevné jiřiny a spousta podzimních dekorací… dýně a
jiné podzimní plody najdeme i na jídelním lístku restaurace v nespočtu podob.
Více na webu Kittenberger

Těšíme se na Vaši účast!

INFORMACE

Zahrada Arche Noah, tj. Noemova archa
ARCHE NOAH udržuje a pěstuje tisíce ohrožených odrůd zeleniny, ovoce a obilí.
Organizace pracuje úspěšně na tom, aby se do zahrad a na trhy vrátili tradiční a
vzácné odrůdy. Jedinečné v této ukázkové zahradě ARCHE NOAH je rozmnožování
osiva: Co zde vypadá jako rychle rostoucí plevel, je ve skutečnosti vzácná zelenina,
která právě odkvétá a z které se získáváme osivo. Na ukázku jsou záhony
rozděleny do různých tematických oblastí. Všechny druhy a odrůdy jsou přehledně
popsány a doplňující informace se nacházejí na mnoha infotabulích.
Neziskový spolek ARCHE NOAH se sídlem v Schilternu (Dolní Rakousko) se od
roku 1990 zasazuje intenzivně o zachování a rozvoj rozmanitosti kulturních plodin.
Společně s celou sítí tvořenou zemědělci, malými zahrádkáři a výzkumnými ústavy
se daří zpřístupňovat a dále rozvíjet rozmanitost odrůd a rovněž podporovat
povědomí o významu druhové rozmanitosti na společenské a politické úrovni.
Více na webu Arche Noah
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