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Motto van het jaar:

Bloeiende waters,
drijvende tuinen
Mainau GmbH | 78465 Insel Mainau | Duitsland
Telefoon +49 (0) 7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de
Bezoek ons ook op

Of het nu lente, zomer, herfst of winter is, op het eiland Mainau valt er
altijd wel wat te beleven. De indrukwekkende in- en uitzichten in elk
deel van het park en de gevarieerde bloemenpracht weten keer op keer te
verrassen. In het bloemenjaar 2020 ontdekken bezoekers onder de slogan
“Bloeiende waters, drijvende tuinen” hoe water, tuinen en planten samengaan. Onze gasten worden ingewijd in de verrassende eigenschappen van
water. Ze komen meer te weten over het belang van water als bouwsteen
van het leven. Met verfijnd bereide waterplanten en een selectie visspecialiteiten belooft het gastronomisch aanbod op Mainau momenten van
culinair genot.
U bent van harte welkom!

Kom in maart als bij ons het bloemenjaar begint naar mysterieuze orchideeën

kijken op een van de grootste presentaties in Duitsland. Korte tijd later staan
langs de lentestraat duizenden tulpen en narcissen in bloei.
’s Zomers nodigen 8.000 rozenstruiken van meer dan 1000 soorten u uit voor
de verkiezing van de rozenkoningin. Zij laten u genieten van hun heerlijke
geuren. In de nazomer en herfst maken 12.000 dahlia’s van 250 soorten dat
de zuidhelling van het eiland oplicht in een schitterend vuurwerk van kleuren.

Kinderen

kunnen het eiland verkennen op een spannende, avontuurlijke
zoektocht naar een schat en daarbij verborgen plekjes ontdekken. Of zij leven
zich gewoon naar hartenlust uit op een van de vele speelplaatsen die hun ruimschoots afwisseling bieden.

Geniet tijdens uw rondgang over het eiland ook van een kleine of grote pauze
met allerlei lekkernijen in de restaurants en cafés van Mainau.

Bettina gravin Bernadotte
Zaakvoerder Mainau GmbH

Björn graaf Bernadotte
Zaakvoerder Mainau GmbH

Tot de hoogtepunten van het bloemenjaar behoren in elk geval luisterrijke
events als het grafelijke eilandfeest en het grafelijk slotfeest.

Orchideeënpresentatie
20 maart tot 3 mei

Veel plezier bij het schatzoeken voor kinderen
20 maart tot 25 oktober

Lentebloei
Maart tot mei

Grafelijk eilandfeest
21 tot 24 mei

Historische citruscollectie
Eind mei tot midden september

Zomerconcerten

Rozenbloei
Juni tot september

Zweeds midzomerfeest
20 juni
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Mediterraan flair –
Italiaanse watertrap

Tropenfeeling in het exotische
vlinderhuis

Een heel kinderland
om je uit te leven & te ontdekken!

Heerlijke gastronomie

Dahliabloei
Eind augustus tot oktober

Herfsttentoonstelling in het palmenhuis
18 september tot 1 november

Grafelijk slotfeest
1 tot 4 oktober

„De bonte wereld van het houten speelgoed“
16 oktober 2020 tot 7 februari 2021

Bezoek het eiland Mainau per schip (Mainau-haven),
bus en trein of met de auto. Een voetgangersbrug
verbindt het eiland met het vasteland.
Alles wat u voor een ontspannen heenreis en een
prettig verblijf op het Eiland Mainau wilt weten,
vindt u ook onder www.mainau.de
Voor uw navigatiesysteem: Mainau 1
of GPS-gegevens: N 47° 42.075, E 009° 11.042
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Eiland Mainau is het hele jaar door van
zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk.
Entreeprijzen: 20 maart tot 25 oktober 2020
Kinderen (tot en met 12 jaar)
Scholieren (vanaf 13 jaar) en studenten (met studentenpas)
Volwassenen
Familiedagticket (kinderen tot en met 15 jaar)
Groepen (vanaf 10 personen)

GRATIS

� 13,00
� 22,00
� 45,00
� 17,50

Jaarkaarten
blijven 365 dagen geldig na het eerste gebruik
Jaarkaart voor leerlingen en studenten (met identiteitsbewijs)
Individuele jaarkaart
Seniorenjaarkaart (incl. eilandbus)
Gezinsjaarkaart (kinderen t/m 15 jaar)
Honden aan de lijn zijn hartelijk welkom.

DE-143-00021

� 36,00
� 56,00
� 56,00
� 113,00

