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Trzy części parku

rosenstadt forst
lausitz

www.rosengarten-forst.de

Historia Ogrodu Różanego

Ceny*

14 czerwca 1913 powstanie Ogrodu Różanego
1914 nadanie Ogrodowi nowej nazwy
Wschodnioniemiecki Ogród Różany
1938 25-lecie Niemieckiego Pokazu Róż
1990–1998 okres intensywnych prac renowacyjnych
w Ogrodzie
2003 90-lecie Ogrodu; zakończenie długoletnich
prac renowacyjnych

Trzy obszary historycznej części parku:

Bilet dzienny

2009 Ogród otrzymuje miano najpiękniejszego
parku w Niemczech

Park Różany (Rosenpark)

Dorośli
Bilet ulgowy **
Dzieci do 6 roku życia
Bilet rodzinny I (1 dorosły, max. 2 dzieci)
Bilet rodzinny II (2 dorosłych, max. 4 dzieci)
Grupy – dorośli (od 20 osób; cena za osobę)
Grupy – dzieci i młodzież szkolna
(od 10 osób; cena za osobę)
Psy

2010 powstanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich
2013 100-lecie Ogrodu; po 75 latach przerwy ponownie
odbywa się Niemiecki Pokaz Róz w Forst (Lausitz)
Ogród rozpościera się na powierzchni 17 ha i zachwyca unikalną kompozycją sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu
oraz bogactwem roślinności. Miłośnicy róż mogą podziwiać tu
dziesiątki tysięcy róż w prawie 1.000 odmianach, w tym takie
botaniczne okazy jak: róża czarna noria, zielona róża viridiflora
czy róża czteropłatkowa oskrzydlona.
Chociaż róże są najpiękniejsze w głównym sezonie, to zwiedzanie Ogrodu można polecić o każdej porze roku. Kwiaty
przedwiośnia, gaje rododendronów, słoneczniki i byliny, ogród
dalii oraz różne iglaki i drzewa liściaste zachwycają miłośników
kwiatów i ogrodów.
Z okazji jubileuszu 100-lecia roku Ogród stał się areną Niemieckiego Pokazu Róż w 2013 r., który przyciągnął ponad 180.000
zwiedzających.
Mający znaczenie historyczne kompleks parkowy znajduje się
pod ochroną konserwatora zabytków i zalicza się do najpiękniejszych parków w Niemczech.

W tej części parku dominują elementy stylu secesyjnego. Obszar
ten jest również miejscem gdzie rośnie najwięcej odmian róż.
Skupiska kwiatòw podzielone są na różne obszary tematyczne
(kawiarnia przy tańczących fontannach).

Wyspa rzeczna (Wehrinselpark)
Krajobraz Wyspy utrzymany jest w angielskim stylu. Wart jest
obejrzenia tamtejszy drzewostan. Rozległe ścieżki oraz tereny
zielone zapraszają do długich spacerów (miejsce imprez, restauracja i kawiarnia „Rosenflair“).

Wysepka Reisigwehrinsel
Miejsce idealne na chwilę odpoczynku w cieniu starych drzew
lub do przechadzki wśród morza kolorów i zapachów.

Ceny w €
5,00
2,50
wstep wolny
7,00
12,00
4,00
2,00

* podczas zorganizowanych imprez
(np. Festyn Ogordu Różanego) cennik ulega zmianie
** dzieci i młodzież od 6 do 18 lat; studenci, osoby niepełnosprawne,
osoby bezrobotne – po okazaniu legitymacji

Godziny otwarcia
Park Różany
maj – wrzesień godz. 9.00 – 19.00
(wstęp płatny)
październik – kwiecień godz. 9.00 – 17.00
(wstęp wolny)
Wyspa rzeczna Wehrinselpark oraz
Wysepka Reisigwehrinsel
czynne cały rok od godz. 9.00
(wstęp wolny za wyjątkiem imprez)

2,00

Bogata oferta turystyczna
Festyn Ogrodu Różanego
Wyjątkowy pokaz róż, połączony z bagatym programem
scenicznym, koronacją królowej róż oraz romantycznym
parkiem nocnym. Każdego roku, w ostatni weekend czerwca,
iluminacje, świece i fajerwerki zamieniają park w spektakl
światła i dźwięku.
Ogród Nowości
Prezentacja setek nowych odmian kwiatów z najbardziej
znanych, niemieckich i międzynarodowych szkółek róż.
Plac zabaw „Park Śpiącej Królewny“
Miejsce przeznaczone do zabawy dla najmłodszych; możliwość wypoczynku dla rodzin z dziećmi i zorganizowanych
grup szkolnych.
Ponadto*:
– tematyczne oprowadzanie po parku, roślinoznawcze spacery,
romantyczne zwiedzanie parku nocą,
– koncerty, wystawy, seminaria dotyczące róż,
– doskonałe miejsce na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego,
organizację imprez rodzinnych oraz innych prywatnych ceremonii,
– przejażdżki rikszą i wiele innych atrakcji.
* konieczność wstępnej rezerwacji w Informacji turystycznej miasta
Forst (Lausitz)

