
Nové vnímání přírody.
Nechte se překvapit Spolkovou krajinnou výstavou BUGA '07.

Nádherné přehlídky květin, zahrady krásné jako sen, fantastické krajiny - BUGA'07 Vás 
zve na jedinečnou slavnost smyslů. Těšte se na mimořádnou Spolkovou krajinnou výstavu
v Geře a Ronneburgu. Poprvé v její 56leté úspěšné historii se koná na tradici nejbohatší
zahradnická událost Německa v Durynsku. A hned dva na kontrasty bohaté areály se pře-
dstavují od 27. dubna do 14. října: Hofwiesenpark (česky: park na zámeckých loukách)ve
středu města Gery a co do svých rozměrů jedinečná Nová krajina Ronneburg.

Od prvního jarního probuzení v jemných odstínech až po sytou nádheru barev květin a
stromů na podzim Vám BUGA nabízí program na 171 dnů plných superlativů. Dýchejte 
vůni růžových zahrad a bylinkových polí. Vychutnávejte krásu květinového korza. Nechte
se nadchnout historickým zahradnickým uměním v parku staré vily Jahr a moderní archi-
tekturou mimořádného mostu »Drachenchwanz« (česky: dračí ocas) v Ronneburgu. 

Těšte se již nyní na jedinečnou kompozici z krajiny, přírody, zahradnického umění a kultury,
dějin a současnosti. A na pravou durynskou pohostinnost.

Buďte vítáni na výstavě BUGA '07. Buďte vítáni v Durynsku!

Váš tým výstavy BUGA 2007

Spolková krajinná výstava BUGA
nechá rozkvést Váš život

Od jara až do podzimu Vám nabízíme program plný
hudebních vrcholných akcí: Od klasické hudby po džes,
od swingu až po lidovou hudbu. Spolková krajinná
výstava BUGA Vás zve na velkou taneční slavnost a
sportovní gala, na kabaret a na operetu. Nechte na sebe
působit rytmus výstavy BUGA'07 v Geře a Ronneburgu!

Další informace k programu a k přehlídkám v halách
najdete pod www.buga2007.de

Gastronomie

Durynská kuchyně je mezinárodně známá výbornou
pečení „Sauerbraten“, chlupatými knedlíky a proslave-
nou klobásou „Rostbratwurst“. Na výstavě BUGA je
mnoho na požitky bohatých možností s těmito a jinými
regionálními klasickými pochoutkami k utišení velkého
i malého hladu. Od snack-pavilonu až po restauraci -
četná zařízení, zčásti pod širým nebem, Vás vítají. 

impressum:
Bundesgartenschau Gera und Ronneburg 2007 GmbH
Gagarinstraße 81
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Otevírací doba a ceny

Těšíme se na Vaši návštěvu a vítáme Vás denně od 9.00 hodin do
setmění. 

Naše pokladny jsou otevřeny denně od 9.00 hodin do 18.00
hodin. Při zvláštních akcích se výstava a pokladny zavírají přimě-
řeně později.

Příjezd 

Vlakem německé dráhy Deutsche Bahn AG přijedete pohodlně do Gery a 
Ronneburgu přes Lipsko, Erfurt a Norimberk/Hof. Pojedete-li autem, přijedete 
na výstavu BUGA po spolkové dálnici A4. Parkoviště jsou vyznačena. 
BUGA-areály v Geře a Ronneburgu spojuje kyvadlová autobusová doprava.

Obrázky: Společnost BUGA Gera und Ronneburg 2007 GmbH;
dpa; Andreas Vieweg
Grafická úprava: www.die-basis.de; 
Tisk: Druckhaus Gera GmbH

Srpen 2006

Jednodenní vstupné
Dospělí 16,00 €
Zvýhodněné 14,00 €
Děti (7 až 15 let) 7,00 €
Rodinná vstupenka 42,00 €

Dvoudenní vstupné
Dospělí 26,00 €
Zvýhodněné 24,00 €
Děti (7 až 15 let) 11,00 €
Rodinná vstupenka 70,00 €



Zde prožíváte přírodu bezprostředně a všemi smysly. Hofwiesenpark Gera
nabízí mnoho možností k odpočinku od všedního života. Zde můžete chodit
bosy po loukách. Procházet se kosatcovou zahradou a cítit se jako na obraze
od Moneta. V létě naslouchat vánku ve stínu starých kaštanů.Dýchat vůni
nádherných růží v barokní zámecké zahradě Küchengarten. V historickém
parku vily Jahr užívat chladu vodních kaskád. Odpočívat na břehu řeky
Weiße Elster.

• Hofwiesenpark oslavuje barvy. BUGA nechá rozkést v Geře 60.000
trvalek. Od žluté přes oranžovou, červenou až po modrou září jen
kosatcová zahrada s 200 druhy a odrůdami. 

• Postaráme se o Vaše zotavení a přivedeme Vás na nové myšlenky.
Naše obměňující se přehlídky v halách květin nabízejí nejen za
deštivého počasí krásnou podívanou, nýbrž i hodně inspirací pro
kvetoucí všední den. Ukážeme zdařilé koncepty rostlin pro veřejné
prostory. Prezentujeme strategie využívání přírodních surovin. A
máme pro Vás k dispozici praktické a pěkné nápady pro balkón a
zahrádku.

• Umělecká a kulturní představení přemění park v jeviště. A i o jednodu-
chou rodinnou zábavu je  postaráno. Malým a velkým objevitelům na-
bízí ovál na hraní s jeho »Světem obrovských ptáků« fantastické pro-
středí pro pirátské hry, rytířské zábavy a hru na schovávanou.

300.000 čtverečních metrů čisté rekreace  – Hofwiesenpark Gera

Sasko a Durynsko jsou známé jako tradiční hornické oblasti v Německu. Těžní věže, povrchové doly a
špičaté kuželové haldy patřily až do devadesátých let též do Ronneburského revíru. Ale to všechno je
už minulost! 
Vybudovaná na části gigantického území bývalého rudného dolu Vám poskytuje neobvykle upravená
a úspěšně renaturalizovaná Nová krajina celou řadu přitažlivých bodů. Nechte se okouzlit rozměry a
krajinnýni kontrasty tohoto obrovského areálu výstavy BUGA.

• Vysázené plané trvalky a kvetoucí louky představují půvabné proměny
barev a tvarů v průběhu ročních dob. Kolem 400 stromů a 56 druhů stromů
je shromážděno ve Velkém arboretu - jedinečné sbírce dřevin. Se svými
10.000 vzácnými růžemi a pavilonem obrostlým růžemi s vodními kaská-
dami je růžová zahrada pravděpodobně nejromantičtějším místem Nové
krajiny. Obklopena starými duby je oázou klidu.

• Přísně geometrické tvary Lichtenberské hrany připomínají hornictví. Jsou 
v přímém kontrastu k mírné po staletí utvářené kulturní krajině. Nová
krajina Ronneburg je svým modelováním a rostlinami mistrovským dílem
moderní úpravy krajiny. Doplněna je neobvyklou architekturou, která res-
pektuje přírodu: V délce 240 metrů překlenuje most  »Drachenschwanz«
Nové údolí a je tak nejdelším dřevěným mostem v Evropě. Jeho živý,
dlouze protažený vlnovitý tvar zapadá harmonicky do Nové krajiny. Právě
tak jako 23 metrů vysoká »věž objevitelů«. Lze na ni vystoupit pohodlně 
po schodech nebo sportovně vylézt po osmi lezeckých trasách - a potěšit
se potom fenomenálním výhledem.

Z historie vyrůstá budoucnost – Nová krajina Ronneburg


