Rennsteiggarten Oberhof
BOTANISCHE TUIN
VAN GEBERGTE FLORA
Kort overzicht voor onze
bezoekers
Wat is de ‚Rennsteiggarten’?
De Rennsteiggarten Oberhof is een lieflijke en
unieke tuin voor gebergte flora, die een
gebied van meer dan 7 ha bestrijkt. De tuin
herbergt ongeveer 4 000 soorten planten uit
gebergten van Europa, Azie, Noord- en
Zuidamerika, Nieuw zeeland en het
Poolgebied.

Wat is er zo bijzonder aan?
Vanwege de klimatologische condities van de
Rennsteiggarten (op de kam van het
Thüringer Woud op 830-868 m hoogte, lage
gemiddelde jaartemperatuur, grote
hoeveelheid neerslag per jaar, tot 150 dagen
met sneeuw bedekt) kunnen de bergplanten
hun typische groeien bloeiwijze ontwikkelen.
Ze zijn geplant op natuurlijke terreinen, op
ecologisch verantwoorde wijze en overeenkomstig hun geografische verspreiding.

Wat kunt U verwachten?





een lieflijke, natuurlijke tuin
veel aantrekkelijke voorbeelden van
beroemde berg flora, zoals gentianen,
sleutelbloemen, campanula’s, anjers,
edelweiss en alpenrozen
informatie over beschermde bloemen
in Duitsland










tijdelijke tentoonstellingen, b.v. over
de 168 km lange Rennsteig wandelroute van het Thüringer Woud, over
planten en dieren uit deze regio en de
geologie van deze streek
een kunstmatig hoogveenmoeras met
bijzondere plantensoorten
rustige plekjes om te ontspannen en
van de natuur te genieten
bij mooi weer ver uitzicht, soms op de
bergen van de Hohe Rhön
de bloeitijd van de meeste soorten is
gewoonlijk van medio juni tot medio
augustus, maar een bezoek is altijd de
moeite waard
mits vantevoren aangemeld rondleidingen voor groepen

Wat bieden we nog meer?




souvenirs
verkoop van een kleine hoeveelheid
soorten bergplanten voor Uw eigen
rotstuin
snacks, hete en koude dranken in
‘Café Enzian’

Wanner zijn we geopend?
1 mei – 30 september dagelijks 9.00 - 18.00
1 – 31 oktober
dagelijks 9.00 - 17.00
Helaas, honden zijn niet toegestaan in de
tuin.

Hoe kunt U ons bereiken?


Met de trein: neem vanaf station
Oberhof de aansluitende bus van de
parkeerplaats tot halte ‘Rondell/R.’





Met de bus: van Suhl of Zella-Mehlis
tot Oberhof, halte ‘Rondell/R.’
Te voet: via gemarkeerde wandelroutes 2 km ten zuid-westen van
Oberhof
Met de auto: zie de plattergond, via
de L 3247 tot de afslag ‘Schmücke/Schmiedefeld’ (parkeerplaats
‘Rondell/Rennsteiggarten’)

Entreeprijzen 2016
volwassenen
kinderen onder 6 jaar
kinderen 6 tot 16 jaar
studenten
echtpaar met kinderen
tot 16 jaar
groepen vanaf 20 personen,
per persoon
groepen kinderen vanaf
12 pers. per pers.
begeleiders van
groepen kinderen
toestaan van foto of video
korte inleiding
rondleiding met een gids

€ 7,00
vrij
€ 3,00
€ 6,00
€ 16,50
€ 6,00
€ 2,50
€
€
€
€

6,00
1,00
18,00
40,00

Wij kijken uit naar Uw bezoek en wensen U
een plezierig verblijf, plezier en ontspanning.
De staf van de Rennsteiggarten

Rennsteiggarten Oberhof
BOTANISCHE TUIN
VAN GEBERGTE FLORA

Contact / adres :
Rennsteiggarten Oberhof gGmbH
Botanischer Garten für Gebirgsflora

Am Pfanntalskopf 3
D - 98559 Oberhof
(Tel.: +49 36842 / 22245, Fax ../ 20753)
email : info@Rennsteiggartenoberhof.de
http://www.rennsteiggartenoberhof.de

