
Holandsko – odborná zahradnická exkurze 
s návštěvou světové zahradnické výstavy Floriade 

Termín: 29.9. - 3.10.2022 

PROGRAM:   

29.9. čtvrtek – odjezd z Prahy ve 20:00, trasa: Praha – Ústí nad Labem – noční 

přejezd Německa 

30.9. pátek – ráno příjezd do Holandska, dopoledne návštěva největší nizozemské 

zahrady Hortus Haren u Groningenu, která se nachází na ploše 21 ha. 

Nejpůsobivější částí je bezesporu část Skrýtá říše Ming, jejíž kopie byla z Číny 

dovezena a veřejnosti představena v roce 1995. Za zdí čínské zahrady je zřejmě 

největší skalka v Holandsku, dokončená v 70. letech 20. století. Z jednotlivých 

dalších zahrad zaujmou expozice bohyšek, hortenzií a pěnišníků. Zahrada trav a 

bambusů je nejnápadnější na podzim. Velký zájem je také o skleníky, které jsou 

umístěny nedaleko vchodu. Dojezd do Amsterdamu, ubytování. 

1.10. sobota – po snídaní odjezd do areálu Floriade v Almere, celodenní návštěva 

celosvětové zahradnické výstavy FLORIADE 2022, (www.floriade.com), která se 

koná jednou za 10 let.  Na ploše 60ha se návštěvníků 

představí projekty nejen z Holandska, ale z celého světa. Pro 

Floriade 2022 přišla holandská architektonická kancelář 

s projektem umělého poloostrova ve tvaru čtverce, který 

je pojat ve stylu rostlinné knihovny. Plocha o čtyřiceti pěti 

hektarech je rozdělená na jednotlivé zahrady, z nichž každá 

je věnována prezentaci jiné rostliny. Večer ubytování 

2.10. neděle – po snídani odjezd na exkurzi v barokních zahradách královského 

zámku Het Loo, jež navrhl Claude Desgotz, synovec André Le Notra, autor 

jedněch z nejznámějších zahrad Evropy – Versailles. Vilém III. si Desgotze nevybral 

náhodou. Ke svému honosnému sídlu si vysnil zahrady, které by se svou krásou a 

velkolepostí vyrovnaly, ne-li předčily samotné Versailles. Tento sen mu měl splnit 

právě synovec slavného Le Notra - Desgotz. Zahrady jsou dokonale symetrické podle 

středové osy, ze které podél parterů s kašnami a sochami vedou paprsčitě menší 

štěrkem vysypané cesty. Sochy nejčastěji znázorňují antické hrdiny nebo bohy, jako 

byl Apollón, Herkules nebo Samson. Zahradu uzavírají dvě kolonády, přičemž na 

jednu z nich se dá dokonce i vystoupit a vychutnat si tak zahradu z nadhledu. 

Odpoledne odjezd do ČR s nočním přejezdem 

3.10. pondělí – ráno příjezd do Prahy 

http://www.floriade.com/


V ceně: 7.900,-Kč je doprava busem se 65 sedadly, 2x ubytování ve 2-lůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením ve 3- hvězdičkovém hotelu Maxhotel 

v Amsterdamu – Schiphol (jednolůžkové pokoje za příplatek), 2x snídaně, 

průvodcovské služby, pojištění proti úpadku CK podle zákona 159/1999 Sb., 

komplexní cestovní pojištění 

Vstupné: bude vybírat průvodce na začátku zájezdu: Floriade jednodenní 

vstupenka: 30 EUR, zahrady HET LOO 10 EUR, Hortus Haren 10 EUR 

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 2.500,-Kč  

Podmínkou realizace zájezdu s výše uvedenými cenovými relacemi je sestavení 

kolektivu min. 60 osob, max. 65 osob. 

Platební podmínky:  záloha 3.500,- Kč do 15.5.2022, doplatek do 25.8.2022 

 

   

    Zahrady HET LOO                      FLORIADE 2022                      Hortus Haren 

 

Organizátor zájezdu:  CK Ciao Strakonice 

 


