A KERTEK VILÁGA
TULLN és a HAGENBACH-SZURDOK
Időpontok:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. június 17.
autóbusszal
6 órától a Blaha Lujza téren
6.30 órakor

Program:
Ma Tullnba látogatunk. A Duna partján fekvő, 6500 lakosú
város ősi átkelőhely, egyike Ausztria legrégibb városainak. Mátyás
király több ízben ostromolta, végül bevette várát. Mai napig láthatjuk a
középkori falgyűrű néhány részletét. Műemléki látványossága a
háromhajós, román stílusú Szent István bazilika, melyet 1500-ban
gótikusan átépítettek, később barokk külsőt kapott. A közelben áll a
középkori kápolna, mely egyike a legszebbeknek a Duna mentén. A
városka utcáin, terein sétálgatva sok szép és érdekes épülettel
találkozhatunk még, többek között a város híres festő szülöttének, Egon
Schielének a múzeumával is.
A várossal való ismerkedésünk után a „kertművészet oázisát”
keressük fel. A hatalmas terület izgalmas kikapcsolódást ígér, hiszen
mintegy 50 mintakertet látogathatunk végig, ötleteket merítve az
itthoni kertünk kialakításához. Az 50 hektár területen 50 különböző
koncepcióval készült díszkert található, amely hobbikertészek,
természetkedvelők és családok tömegeit vonzza. A kerteket kerttervező
és kertépítő cégek alkották a környék faiskoláinak és évelő
kertészeteinek támogatásával. A kertben egy piros színű kör alakú
sétaút vezet körbe, ami képeskönyvszerűen bemutatja a regionális
kertészeti kultúrákat. Felfedező körutunkat színesíti, hogy a kertekre
egy 30 m magas kilátóból is ráláthatunk.
Ezután egy közeli szurdokba látogatunk el. Egy változatos, jól kiépített út vezet a
szurdokon keresztül, miközben sziklák mellett haladunk el, kis hidakon kelünk át, mialatt a
Hagen-patak mentén sétálunk. A szurdok végén található Európa legnagyobb ragadozómadárnevelő állomása, 30 különböző, részben a kihalástól megmentett fajok példányai. A
nevelőállomáson több mint 300 ragadozó-madár él a sólyomtól egészen a nagy dél-amerikai
kondorkeselyűig. A madárnevelő állomást vezetés keretében tekinthetjük meg. A szurdok
hosszúsága: kb. 3 km, bejárhatósága: 1 ½ - 2 óra.

Részvételi díj: 11.990,- Ft/fő + belépők (kb. 16,- €)

Akciós ár: 8.990,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,-Ft/fő Biztosítás: 590,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.500,- Ft/fő (irodában kötelezően fizetendő)
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!!!

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
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