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Ogrody Hortulus w Dobrzycy 

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Wyjazd  ze  Szczecina  ok.  godz.  8:00.  Przejazd  do  Dobrzycy,  zwiedzanie  ogrodów  z
przewodnikiem. Wyjazd w drogę powrotną ok. 18:00, przyjazd do Szczecina ok. 21:00.

Kilka słów o ogrodach:
Ogrody zostały założone w 1992 roku. Obecnie do zwiedzania dostępnych jest 28 różnych
ogrodów tematycznych. Istotą tej inicjatywy jest pokazanie ogrodów jako spójnej całości, 
a nie wyszczególnienie poszczególnych roślin - stąd brak tabliczek z nazwami odmian
roślin.  Hortulus  podzielony  jest  na  strefy   klasyczne  (np.  ogród  japoński,  francuski,
śródziemnomorski  etc.)  oraz  te  związane  ze  środowiskiem:  ogród  kamienny,  skalny  i
wodny. Są też ogrody użytkowe, jak: ziołowy czy warzywny. 
Dużą grupę stanowią ogrody zmysłów (ogrody barw), ogrody zmysłów powonienia, czy
ogrody dźwięku (w których gra szelest, szum etc).
Druga  część  zespołu,  to  Hortulus  Spectabilis  –  zespół  ogrodów  o  różnej  stylistyce  i
tematyce. Centralnym punktem jest największy w świecie labirynt grabowy. Zajmuje on
pow. 1 ha, ma ściany o wys. 2 m, a łączna długość korytarzy wynosi ponad 3 km. W jego
„sercu” znajduje się 20-metrowa wieża widokowa. Łącznie zgromadzonych jest ponad 6
tys. gatunków roślin. Powierzchnia ogrodów to ponad 4 ha. 

Pomiędzy zwiedzaniem obu ogrodów będzie przerwa 1 ha, w czasie której można zjeść
obiad, odpocząć lub dokonać zakupu sadzonek, bylin, drzewek.

Cena: 

• dla grupy 45-osobowej –  89 zł/os. 
• dla grupy 40-osobowej –  99 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  109 zł/os. 
• dla grupy 30-osobowej –  129 zł/os.
• dla grupy 25 osobowej –  149 zł/os.
• dla grupy 20 osobowej –  179 zł/os.

W cenie: 

• transport komfortowym autokarem
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie turystyczne TU Europa w wariancie NNW Polska Standard
• podatek VAT
• opłaty parkingowe i drogowe
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników

http://wysockitravel.pl/


Dodatkowo płatne:

• łączony bilet wstępu ogrody tematyczne i ogrody spectabilis – ok. 27-33 PLN/os.

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Zapraszamy do współpracy – WysockiTravel.pl


