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Krajowa Wystawa Ogrodnicza w Beelitz
Dnia 14 kwietnia w Beelitz - miasteczku szparagów - rozpocznie się 7.
Brandenburska Wystawa Ogrodnicza, którą można będzie zwiedzać aż do
końca października. Położony między historycznym starym miastem a rzeką
Nieplitz teren wystawy zajmuje powierzchnię 15 hektarów i oferuje wiele
atrakcji związanych z tematyką ogrodów i kulinariów. Plenerowe pokazy
gotowania jedzenia, koktajlowy statek zacumowany w zieleni lub grillowanie
w ogrodach - oferta kulinarna będzie tak samo zróżnicowana jak ta
eksponowanych kwiatów. Ponad 1,2 miliona roślin kwitnących wczesną
wiosną powita zwiedzających niesamowitą różnorodnością kolorów, a do tego
zobaczyć będzie można dziesiątki tysięcy bylin, które swoje pełne piękno

zaprezentują w następnym sezonie. Wszystko uzupełnią liczne krzewy i
drzewa. Na nowej estradzie zachwycą publiczność występy znanych gwiazd, a
oprócz dużych koncertów wieczorowych w każdą niedzielę odbywać się będą
zabawy i występy muzyczne w Ogrodzie Letnim. Podczas pokazów na
mokradłach na wiele metrów ponad teren wystawy wystrzeli podświetlana
fontanna. Największymi atrakcjami będą zmieniające się ekspozycje kwiatów
w miejskim kościele parafialnym, prezentacje dzieł regionalnych artystów,
wioska słowiańska z edukacyjną zieloną klasą oraz muzeum szparagów i
młynarstwa. Jeden z największych placów zabaw w Brandenburgii i bajkowy
krajobraz sprawią, że Krajowa Wystawa Ogrodnicza w Beelitz będzie
idealnym miejscem na wielopokoleniową wycieczkę całą rodziną.
Więcej informacji:www.laga-beelitz.de
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