Pietarsaari puutarhaystävien kaupunki

Aspegrenin puutarhan
elämysopastus

Varaa
koko paketti
matkailutoimistosta!

Pietarsaaren matkailutoimisto
Raatihuone, Kauppatori 1
68600 Pietarsaari
Puh. 044 785 1425, 044 785 1893
tourism@pietarsaari.ﬁ
www.jakobstad.ﬁ/matkailu

Pietarsaaren Koulupuutarha

Opastettuja

puutarhaelämyksiä
RYHMILLE 

Blomqvistin taimisto, Lepplax

Blomqvistin taimisto

Aspegrenin puutarhan
elämysopastus

Maailman pohjoisin taimisto, joka on erikoistunut
hedelmäpuihin. Tule tutustumaan lähemmin 200 eri
lajikkeeseen!

ROVASTIN OPASTUS
JA LOUNAS TAI KAVHVI

Omenajuhla Omenalajikkeiden esittely ja
koemaistajaiset järjestetään joka syksy.

Opastus 1700-luvun pappilamiljöössä ja puutarhassa
rovasti Gabrielin seurassa jossa voit tutustua vanhoihin kulttuurikasveihin uusien lajikkeiden ohella.
Hinta 20–40* henkilöä
• Opastus 75  /ryhmä, kesto 1 tunti
• Lounas pappilan keittiöstä 10 /henkilö**
• Kahvi ja kakku tai voileipä 6 /henkilö

J A K O B S TA D

Puutarhakatu 6 A-C, 68600 Pietarsaari
Varaukset ja lisätietoja 0400 541 073
Keittiö 040 129 0700
info@rosenlund.ﬁ , www.rosenlund.fi

POHJOISESSA SIJAITSEVA TAIMISTO, JOLLA ON
HYVIN SUURI JA VAIKUTTAVA VALIKOIMA

Koulupuutarha –
Pohjoinen kukkakeidas
Noin 1,35 hehtaarin alueelle levittyvä Koulupuutarha on
yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista. Koulupuutarhan noin 100 eri kasvilajia ja puiston
ainutlaatuinen puistoarkkitehtuuri tekevät siitä vierailun
arvoisen paikan kaikkina vuodenaikoina. Toukokuusta
myöhäissyksyyn saakka kävijä voi todistaa jatkuvaa
näytelmää, jossa eriväriset ja -muotoiset kukat seuraavat
väsymättä toinen toistaan vuoden edetessä.
Historia. Koulupuutarhan suunnitteli puutarha-arkkitehti Bengt Schalin ja se rakennettiin vuosina 1916-1932.
Puisto on lahjoitus Schaumanin perikunnalta. Perikunta
halusi paikalle perustettavan kasvitieteellisen puutarhan
muistoksi Victor ja Elise Schaumanille, jotka molemmat
olivat kiinnostuneita puutarhan hoidosta ja kasvitieteestä. Puutarhan tarkoituksena on “edistää kaupungin
kouluissa annettavaa kasvitieteen opetusta sekä herättää
ja kehittää paikkakunnan väestön aisteja kasvimaailman
kauneudelle, ihmeille ja hyödyille.”
Hinta 20–40* henkilöä
Opastus ma–la 40 /ryhmä, 1 tunti, su 80 /ryhmä.
Varaukset Pietarsaaren matkailutoimisto,
puh. 044 785 1425, 044 785 1893
tourism@pietarsaari.ﬁ, www.jakobstad.ﬁ/matkailu

* Suurempia ryhmiä sopimuksen mukaan
** Hinta voimassa arkisin..

* Suurempia ryhmiä sopimuksen mukaan

Meiltä löytyy myös kiinnostavia uutuuksia perennojen
parista joka vuosi, omajuurisia ruusuja, näyttäviä
koristepensaita jne.
Toivotamme tervetulleiksi niin yksityishenkilöt kuin
ryhmätkin kokemaan luonnollisen taimiston idyllin
Lepplaxissa.
Opastus ryhmille järjestetään
ennakkovarausta vastaan

Blomqvistin taimisto Oy
Bodöntie 210, 68530 Lepplax
blomqvist@multi.ﬁ
Puhelin +358-(0)6-766 9815
www.blomqvistplantskola.com

Tartu tilaisuuteen
ja tule ostamaan Leif
Blomqvistin itsensä
henkilökohtaisesti
signeeraamat
puutarhakirjat

