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Ogrody Hortulus
wycieczka 1-dniowa

Wśród wszystkich ogrodów Hortulusa można znaleźć ten, który bliski jest naszemu 
sercu i jakim chcielibyśmy 
otaczać się na co dzień. 
Ogrody są jak obrazy ciągle 
malowane, zmieniają się w 
zależności od pory roku, czy 
pogody i zawsze są atrak-
cyjne: wiosną „budzą się” 
- kwitną pierwsze kwiaty, 
rozwijają się młode liście, 
pachnie wręcz życiem. Lato 
jest okresem pełnej stabiliza-
cji, kwitną letnie kwiaty, po-
jawiają się pierwsze owoce. 
Jesienią ogród prezentuje się 
chyba najbardziej okazale. To 

wciąż pełnia życia. Większość 
roślin osiąga swoją dojrza-
łość wegetacyjną. Przychodzi 
czas zbioru plonów w postaci 
owoców i nasion. Zaprasza-
my do odwiedzania Ogrodów 
Tematycznych Hortulus o 
każdej porze roku, bo każda 
maluje obraz innymi farbami.



PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z Kołobrzegu o godz 14.00;

Do zwiedzania dostępnych jest 28 różnych ogrodów 
tematycznych. Łącznie zgromadzonych jest ponad 
6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w tym gatun-
ki egzotyczne oraz unikalne. Ogrody są podzielone 
tematycznie. Są wśród nich klasyczne, jak: japoński, 
francuski, śródziemnomorski, oraz te związane ze 
środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Są też 
ogrody użytkowe, jak ziołowy, czy warzywny. Dużą 
grupę stanowią ogrody zmysłów, zaprojektowane w 
stylu angielskim. Wśród nich są te, które pobudza-
ją głównie wzrok – to ogrody barw: biały, niebie-
sko–żółty, lila–róż, purpury i ognia, słoneczny oraz 
ogród cienia. Inne należą do grupy ogrodów zmysłu 
powonienia. Majstersztykiem w tej grupie jest ogród 
pachnący, w którym zgromadzono rośliny o wonnych 
kwiatach, liściach, pędach a nawet korzeniach. W tej 
grupie ogrodów są też trzy różne ogrody ziołowe oraz 
wspaniałe rosarium. Na terenie ogrodów znajdują się 
również: grota, jaskinia, platforma widokowa oraz 
liczne elementy małej architektury: mosty, pergole, 
trejaże, fontanny, rzeźby.

Powrót do Kołobrzegu o godz. 17.30.

ŚWIADCZENIA
autokar klasy lux;
opieka pilota;
bilety wstępu;
przewodnik po ogrodach;
pamiątkowa widokówka z ogrodów.

TERMIN - w każdą sobotę
(kwiecień - październik)
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