Léto v Botanické
zahradě Praha
Prohlídky pro seniory

Poodhalte s námi tajemství jednotlivých
expozic a poznejte zajímavé rostliny
Botanické zahrady Praha i s jejich
příběhy.
Komentované prohlídky Vás zavedou na nejkrásnější
místa venkovní expozice, do expozice výroby vína i do skleníku
Fata Morgana.
Rezervujte si svá místa na prohlídku co nejdříve,
počet míst je omezen.

Začátek prohlídek:
v 16.00 a v 17.00 hodin
Délka:
cca 1 hodina
Cena:
senioři nad 60 let – 75 Kč
senioři nad 70 let – 1 Kč
Rezervace míst na prohlídky a bližší informace na e-mailu
eva.novozamska@botanicka.cz nebo na telefonu 603 489 029.

14. 6.
Bonsaje a Japonská zahrada

Prohlídka Japonské zahrady je naplánovaná
na období výstavy bonsají. V polovině června
se budete moci kochat ušlechtilými tvary
a zelení dřevin, ale dozvíte se i mnohé
zajímavosti o zahradě samé i o japonské
kultuře.

12. 7.
Léčivé rostliny

Kolekce léčivých a kořeninových rostlin
zaujímá v botanické zahradě nezastupitelné
místo. Mnohé z nich byly dávno součástí
klášterních zahrad, na které upomínají
záhony z vrbového proutí. Seznamte se
s historií pěstování rostlin a jejich účinky.

16. 8.
Fata Morgana

Je to přelud nebo skutečnost? Pojďte s námi
projít vegetaci subtropů, tropických deštných
lesů i horských mlžných lesů. Kochejte se
roztodivnými tvary rostlin, jejich zelení
a barvou květů. Během prohlídky si projdete
vegetací tropických oblastí celého světa.
Navíc v létě bývá ve skleníku příjemněji než
venku!

13. 9.
Užitkové plodiny z Nového světa
Kolik znáte užitkových rostlin z Nového světa?
Brambory, papriky, rajčata, dýně? Jistě
i fazole, arašídy, batáty nebo pepína. Přijďte
se seznámit s dalšími rostlinami, které
postupně pronikají na náš stůl. Potom pro Vás
chia, quinoa, amarant, ačokča nebudou
španělská vesnice.

27. 9.
Expozice výroby vína

Nahlédněte do našeho sklepa, kde vinaři
připravují jedinečné víno z hroznů z Vinice
sv. Kláry. Seznámíme vás s historií vinice
i s procesem zpracování hroznů.
Součástí prohlídky není degustace vín.
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probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy.

