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TULLN - MESTO KVETOV

Pozývame vás na najväčšiu rakúsku a európsku výstavu kvetov a medzinárodný veľtrh v historickom mestečku
TULLN, nazývanom Mestom kvetov
TERMÍN: 3.9.2022
/ pre kolektív termín podľa požiadavky – medzi 1.-5.9.2022
Cena je kalkulovaná zo Žiliny, rozdiel v cene upravíme podľa skutočných kilometrov

CENA: 39 €
V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK
Možný príplatok: skupinová vstupenka 12 €/os., cestovné poistenie
Najväčšia európska kvetinová show – najlepší záhradníci, kvetinári, záhradní dizajnéri predstavia najnovšie trendy
a nápady pre váš vlastný „zelený dom“. Tento rok na výstave nájdete rezané kvety, okrasné a črepníkové rastliny,
hydroponie, kaktusy a sukulenty, bonsai, orchidey, ruže, kríky, trvalky, bylinky, ovocie a zeleninu, semená, hnojivá
a prípravky na ochranu, sušené kvety a hlavne veľa inšpirácie
Súčasťou výstavy je záhradná architektúra, osvetlenie, zimné záhrady, markízy, záhradný nábytok, sochy a plastiky,
skalky, balkóny, ploty, terasy, cesty a dlaždice, bazény a biotopy, fontány a zavlažovacie systémy, literatúra, keramika, záhradné náradie, skleníky a skleníkové priestory, stroje a zariadenia pre záhradkárov, floristika, príslušenstvo a
oveľa viac ...
Vstupenka platí aj na prehliadku ekologickej záhrady.

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 6.00 hod., možnosť nástupu – Bytča, P. Bystrica – smer Bratislava. Po príchode do Tullnu prehliadka historického centra s pešou zónou, nábrežie Dunaja so sochami Marca Aurélia a Nibellungov, staré kostoly
a kláštory, loď Friedensreicha Huntertwassera Regentag, možnosť navštíviť Rímske múzeu, rímske pamiatky, múzeum
Egoha Schieleho, odchod na výstavisko.
Návšteva výstavy – prekrásne naaranžované dekorácie z kvetov, množstvo najrôznejších druhov okrasných rastlín,
tropické sukulenty, letničky, palmy, kaktusy, záhradné fontány, sochy z kvetov, nábytok a všetko pre záhradkárov. Výstava je spojená s predajom. Čakajú vás novinky z oblasti zimných záhrad, skalky, jazierka, záhradná architektúra, inšpirácie v podobe aranžovania kvetov, moderná záhradná technika a nábytok, návšteva 60 ukážkových záhrad.
O cca 18.00 hod. odchod do Žiliny.

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

