
Under 2016 är Botaniska del av samarbe-
tet Gothenburg Green World tillsammans 
med Gunnebo Slott, Liseberg, Trädgårds-
föreningen och Göteborgs stad. Åren 2000 
och 2008 uppträdde parkerna tillsammans 
under namnet Göteborgs Lustgårdar.
 
– Denna gången samlas vi för att skapa ett 
trädgårdens ”Hortikulturhuvudstadsår”, 
säger Cecilia Liljedahl, projektledare för 
Gothenburg Green World. Läs mer

Botaniskas gröna värld
Det är i Botaniska startskottet går. Redan 
27 februari firas våren i det gröna Göte-
borg med en stor invigning av Gothenburg 
Green World och VILD VÅR i Botaniska. Då 
slås dörrarna upp för den exklusiva samling 
av lök- och knölväxter som finns i Botaniska. 
Men utställningen ”Vild vår” i växthusen är 
bara början. När våren anlänt möter be-
sökaren 200 000 blommande lökväxter 
i entrépartiet i form av en präriebrand av 
blommande tulpaner

Vilt och vackert
2016 är temat i Botaniska våra växters vilda 
ursprung. Det blir allt från Vild vår, Vandra 
i det vilda och Vild konst till lek i Barnens 
Botaniska.

DETTA FÅR DU INTE MISSA!
I år har vi ett antal heldagar du inte får mis-
sa. Dagar fullmatade av spännande aktivite-
ter, så anteckna dessa datum i kalendern. 

Februari 27
Startskottet går för Gothenburg Green 
World och Vild vår i Botaniska.

April 3
Vild vår! Total lökfrossa.

April 24
Dags för årets Hanami – vår populära körs-
bärspicknick.

Maj 29
Barnens Botaniska – vi bygger tillsammans. 
Utställningen om fladdermöss öppnar.

Juli 2
Vandra i det vilda. Invigning och presenta-
tion av de internationella konstverken i träd-
gården.

Augusti 6
Örtens dag – kryddor, örter och magi.

September 10
Löktider. Träffa Slottsträdgårdsmästare John 
Taylor från Malmö.

September 18
Höstens skafferi. En kulinarisk superdag 
med svamp, äpple, bär och otippade ätbar-
heter.

November 13
Tropisk söndag. Växthusens tropikhus bju-
der på värme och spännande upplevelser.

Så klart bjuder vi på fler aktiviteter, utställ-
ningar och överraskningar  2016 Läs mer

Restaurangen stängd
Botaniska Paviljongen är tills vidare stängd 
på grund av renovering. Du kan köpa kaffe 
i butiken där du också kan sitta ner i vårt 
besökscentrum Floras Rike.

Tack för att du har besökt oss under 
2015. Du hade sällskap av 629 999 
andra personer.
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1 oktober - 29 februari är hundar välkomna i trädgården. Kopplade så klart.
Cykling i trädgården är förbjudet.

Trädgården har öppet varje dag kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen 10-16 (sep - april) 10 - 17 (övrig tid).  Entréavgift 20 kr.
Butiken  12 - 17 (nov - mars) 11 - 18 (okt) 10 - 19 (övrig tid). 

Verksamheten ingår i

http://www.gothenburggreenworld.com/det-grona-aret/
http://www.gothenburggreenworld.com/%3Fa-park%3D12%23program
http://www.gotbot.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/
mailto:botaniska.tradgarden@vgregion.se
http://www.gotbot.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/
https://www.facebook.com/goteborgs.botaniska.tradgard
https://instagram.com/botaniskatradgarden/

