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Årets motto:

Blommande vatten,
flytande trädgårdar
Mainau GmbH | 78465 Insel Mainau | Tyskland
Telefon +49 (0) 7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de
Besök oss på

På våren, sommaren, hösten och vintern: Ön Mainau är en upplevelse
alla årstider. Imponerande vyer och utsikter i varje del av parken och en
variationsrik blomsterprakt som ständigt bjuder på nya överraskningar.
Under blomsteråret 2020 låter vi våra besökare upptäcka sambandet
mellan vatten, trädgård och växter under mottot ”Blommande vatten, flytande trädgårdar”. Våra gäster inbjuds att lära känna vattnets överraskande
egenskaper och dess betydelse som livets byggsten. Mainau-Gastronomi
utlovar ögonblick av kulinariska njutningar med delikata vattenväxter och
utvalda fiskspecialiteter.
Hjärtligt välkomna!

Upplev starten av blomsteråret i mars med de hemlighetsfulla orkidéerna i en

av Tysklands största presentationer. Strax därefter blommar tusentals tulpaner
och narcisser utmed vårallén.

Under sommaren bjuder 8 000 rosor i mer än 1000 arter in till val av rosens
drottning och lockar med bedårande dofter. Under sensommaren och hösten
ger 12 000 dahlior i 250 arter öns sydsluttning lyster: ett sprakande fyrverkeri
av färger!

Barn kan uppleva ön genom en spännande och äventyrlig skattjakt. De har
möjlighet att upptäcka dolda platser och springa och stoja på alla de upplevelserika lekplatserna.

Gör under ditt besök på ön en kortare eller längre paus och njut av många
olika läckerheter vid någon av våra restauranger eller caféer.

Utan
Bettina, grevinna Bernadotte
VD Mainau GmbH

Björn, greve Bernadotte
VD Mainau GmbH

tvekan tillhör de glansfulla händelserna Maniau trädgårdsfest och
Mainau slottsfest till några av blomsterårets höjdpunkter.

Orkideeutställning
20 mars till 3 maj

Ha det så roligt på skattjakten!
20 mars till 25 oktober

Vårblomning
mars till maj

Mainau trädgårdsfest
21 till 24 maj

Historisk citronsamling
slutet av maj till mitten av september

Sommarkonserter

Rosenblomning
juni till september

Svensk midsommarfest
20 juni
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Medelhavsatmosfär:
Italiensk vattentrappa

Tropisk känsla i det exotiska
fjärilshuset

Ett helt barnlandskap
För att leka och upptäcka!

Njutningsfull gastronomi

Dahliablomning
slutet av augusti till slutet av oktober

Höstutställning i palmhuset
18 september till 1 november

Mainau slottsfest
1 till 4 oktober

”Träleksakernas brokiga värld”
16 oktober 2020 till 7 februari 2021

Kom till ön Mainau med båt (Mainau hamn), buss och
tåg eller med bil. Från fastlandet leder en gångbro direkt
över till ön.
Allt som är värt att veta om en avslappnande resa
till Mainau och hur du gör din vistelse på ön till
en trevlig u
 pplevelse hittar du på www.mainau.de
För navigationsapparaten:
Mainau 1 eller GPS-fakta: N 47° 42 075, E 009° 11 042
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ÖSTERRIKE

Zürich

Mainau är öppen från soluppgång
till solnedgång året runt.
Inträde: 20 mars till 25 oktober 2020
Barn (upp till 13 år)
Skolungdom (från 13 år) och studenter (med studentlegitimation)
Vuxna
Familj dagsbiljett (barn inkl. 15 år)
Resegrupper (minst 10 personer)

GRATIS

13:00 �
22:00 �
45:00 �
17:50 �

Årskort gäller
365 dagar från första användningen
36:00 �
56:00 �
56:00 �
113:00 �

Årskort för skolungdom och studerande (med leg)
Årskort för en person
Årskort för pensionär
Årskort för familjer (barn inkl. 15 år)
Kopplade hundar är hjärtligt välkomna.
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