Bestemming Hortus
Een bezoek aan de Hortus kan geheel naar uw wens worden
ingevuld.

Struinen door de tuinen

De Hortus botanicus Haren is één van de oudste botanische
tuinen van Nederland. Op een oppervlakte van ruim 20 hectare
zijn hele gevarieerde en bijzondere tuinen te bewonderen.
Het is één grote groene schatkamer boordevol juweeltjes.

Hortus botanicus Haren/Groningen:
een buitengewoon boeiend dagje uit!

‘Het verborgen rijk van Ming’ is de enige Chinese Tuin in
Europa. De eeuwenoude tuinen van Suzhou, die als de mooiste
van China worden beschouwd, hebben als voorbeeld
gediend voor onze tuin.
De ecologische Laarmantuin maakt sinds 2013 deel uit van
de Nationale Planten collectie. De rotstuin doet denken aan
een Alpenlandschap en biedt een prachtig uitzicht over de
tuinen. Zo zijn er veel meer tuinen met elk een eigen karakter
en unieke sfeer, voor urenlang dwaalplezier.

Bezoekers kunnen zelf de Hortus verkennen of we kunnen
een thematische rondleiding aanbieden. We hebben een
divers aanbod aan rondleidingen, waarvan enkele seizoensgebonden zijn. Een greep uit ons aanbod:
• Vogelvlucht (rondleiding door een groot deel van de tuinen)
• Chinese Tuin ‘Het verborgen rijk van Ming’
• Laarmantuin, wilde plantentuin
• Keltische Tuin
• Bomenroute
• Kruidentuin
• Stinsenplanten
• Zangvogels
• Bijen
• Paddenstoelen
Een rondleiding duurt gemiddeld ca.1,5 uur, maar kan in
overleg worden aangepast aan uw wensen.

Onze tuinen als decor voor evenementen
De tuinen vormen regelmatig het decor voor diverse festivals,
workshops en beeldenexposities. Op deze manier is de Hortus
niet alleen aantrekkelijk voor natuurliefhebbers, maar kunnen
ook cultuurminnaars bij ons hun hart ophalen. Kijk op onze
website voor de jaarkalender.

De Hortus als tussenstop
De Hortus is eveneens een prima plaats voor een ‘tussenstop’,
voor of na een bezoek aan een andere attractie in de provincie
Groningen of Drenthe. Wij ontvangen uw gezelschap graag
met koffie of thee met iets lekkers of serveren een heerlijke
lunch, zodat u daarna weer goed gevuld op weg kunt.

Voorbeelden van arrangementen voor groepen

Proef de Hortus
Midden in het groen liggen twee aantrekkelijke horecagelegenheden: Grand Café ‘de novo PLANTAGE’ en Restaurant
Chinees Theehuis ‘Het kreunen van de draak’.
We kunnen uw groep tijdens een bezoek aan de tuinen een
smakelijk aanbod doen. Koffie, thee of een ander drankje
met iets lekkers erbij, een lunch naar wens of zelfs een diner:
het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Arrangement 1: ‘Koffie in het groen’
entree, 2x koffie/thee + gebak, rondleiding
Groepen > 20 personen: € 14,00 p.p.
Groepen > 40 personen: € 13,00 p.p.
(= korting van > 25 % op reguliere prijs p.p.)
Arrangement 2: ‘Broodje in het groen’
entree, 2x koffie/thee + gebak, rondleiding, lunch
Groepen > 20 personen: € 23,00 p.p.
Groepen > 40 personen: € 22,00 p.p.
(= korting van > 25 % op reguliere prijs p.p.

Algemene informatie
Gratis parkeren

Tegenover de Hortus ligt een parkeerterrein waar bezoekers
gratis kunnen parkeren. Het is ook mogelijk voor bussen om
hier te parkeren. Het parkeerterrein ligt op ca. 100 m. van
de ingang van de Hortus.
Informeer naar onze mogelijkheden via ons mailadres:
administratie.sbgh@hortusharen.nl, of neem telefonisch
contact op via 050 - 537 00 53.

