
 
 

Ogrody Hortulus w Dobrzycy 
 Zapraszamy grupy zorganizowane do dwóch kompleksów ogrodowych  

w Dobrzycy koło Koszalina.  
 

Grupa  Powyżej 15 osób 

Termin  

Oferta ważna: 1.05-30.09.2017 r.  

Zmienny czas pracy w zależności od pory roku. Należy zapoznać się z godzinami otwarcia na 

stronach: Ogrodów Tematycznych Hortulus www.hortulus.com.pl i Ogrodów Hortulus 

Spectabilis www.hortulus-spectabilis.com.pl  

Opis oferty  

1. OGRODY TEMATYCZNE HORTULUS - Natura, Inspiracje i Hobby 
Ogrody Tematyczne to 28 ogrodów w różnej tematyce i stylistyce, zaaranżowane na 
powierzchni 5,5 ha. Znajdują się tu ogrody inspirowane naturalnym krajobrazem (skalne, 
leśne, wodne), kulturą różnych narodów (japoński, francuski), a przede wszystkim oryginalne 
ogrody zmysłów w stylu angielskim. Inspiracje podpatrzone w kompleksie Ogrodów 
Tematycznych można odwzorować we własnym przydomowym ogrodzie. Atutem tego 
kompleksu jest market Ogród i Galeria, w którym na hobbystów i pasjonatów czeka szeroka 
gama roślin ozdobnych oraz artykułów dekoracyjnych do domu i ogrodu. Ci którzy cenią sobie 
kontakt z przyrodą i relaks mogą odpocząć na łonie natury oraz kupić pamiątki z wizyty  
w Ogrodach Hortulus.  
 
Przykładowy Program wycieczki:  
10:00 Zwiedzanie Ogrodów Tematycznych z przewodnikiem  
11:00 Słodki poczęstunek lub lunch (usługa dodatkowa) 
11:30 Czas wolny dla uczestników wycieczki - możliwość dokonania zakupów w markecie 
Ogród i Galeria. W Centrum Ogrodniczym można nabyć wiele ciekawych roślin 
produkowanych przez własną Szkółkę Roślin Ozdobnych.  
 

       
    

 

2. OGRODY HORTULUS SPECTABILIS - Natura, Relaks i Zabawa   
Rozległy kompleks o założeniach parkowo-ogrodowych. Obecnie zagospodarowane  
i udostępnione dla zwiedzających jest 8 ha z 30 ha planowanych ogrodów. Główną atrakcją 
tego kompleksu jest największy na świecie labirynt grabowy (1ha), w sercu którego znajduje 
się 20-metrowa wieża widokowa. Z tarasu wieży podziwiać można widok na okolicę oraz 
ogrody m.in. ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni z Kamiennym Kręgiem, ogrodem 
kalendarza celtyckiego i rabatami bylinowymi. Interesujące są również ogrody klasyczne, 
rozarium,  grupa ogrodów New Design oraz dla najmłodszych gości ogród Małego Skrzata. Te 
ogrody, to przede wszystkim możliwość relaksu, wypoczynku i zabawy. Można tu odpocząć na 
leżakach, krzesłach i ławkach licznie rozstawionych w malowniczej scenerii ogrodów. 
Doskonałą rozrywkę zapewnia zabawa w labiryncie -  Labirynt Mocy, poruszająca wyobraźnię 
nie tylko najmłodszych gości kompleksu ale i również poszukiwaczy przygód i wrażeń. Zabawa 

http://www.hortulus.com.pl/
http://www.hortulus-spectabilis.com.pl/


 
 

została nagrodzona w ogólnopolski konkursie Tourism Trends Awards2017! Kompleks ten 
przystosowany jest do poruszania się wózkiem dziecięcym oraz inwalidzkim. 
 
Przykładowy Program wycieczki:  
11:00 Zwiedzanie Ogrodów Hortulus Spectabilis z przewodnikiem  
11:45 Zwiedzanie labiryntu lub zabawa w Labiryncie "Labirynt Mocy"  (Zabawa "Labirynt 
Mocy" - usługa dodatkowa) 
12:30 Obiad lub lunch (usługa dodatkowa)  
 

         
 

3. BILET PAKIETOWY DO DWÓCH OGRODÓW  
Wszystkie atrakcje zebrane w jednym: Natura, Inspiracje, Hobby, Relaks i Zabawa   
gwarantują doskonałą rozrywkę. Ogrody oddalone są od siebie o 2 km, każdy z osobną 
infrastrukturą. 
 
Przykładowy program wycieczki:  
10:00 Zwiedzanie Ogrodów Tematycznych z przewodnikiem  
12:00 Zwiedzanie Ogrodów Hortulus Spectabilis z przewodnikiem  
12:45 Zabawa w Labiryncie "Labirynt Mocy" (usługa dodatkowa)  
13:30 Obiad lub lunch (usługa dodatkowa) 

 
 

Atrakcje  

Ogrody Tematyczne Hortulus 

Rzadko występujące i egzotyczne w Polsce odmiany rośliny w kompozycjach ogrodowych, 

występujące w strefie klimatycznej 7b  

Market Ogród i Galeria  

Centrum Ogrodnicze z roślinami produkowanymi przez Szkółkę Roślin Ozdobnych Hortulus 

Więcej informacji na: www.hortulus.com.pl 

Ogrody Hortulus Spectabilis 

Największy na świecie labirynt z grabu (1 ha) z  20 m wieżą widokową, aleja brzozowa 

z magicznym kołem, kamienny krąg, dolmen, ogromne rabaty bylinowe, ogrody klasyczne  

i nowoczesne. 

Labirynt mocy - aktywna gra w labiryncie - doskonała forma integracji dla grupy.  

Więcej informacji na: www.hortulus-spectabilis.com.pl 

 

Ogrody Hortulus to kompleks wielokrotnie nagradzany przez Polską Organizację Turystyczną.  

Atrakcje 
w okolicy  

(do 15 km) 

Latarnia w Gąskach – druga co do wysokości w Polsce latarnia morska (około 10 km)  

Skansen Chleba w Ustroniu Morskim (około 14 km)  

Plażowanie – spacer, zabawa na plaży (około 10 km) 

Muzeum Wojska Polskiego - Kołobrzeg (około 25 km) 

Park wodny w Koszalinie (około 19 km)  

Gastronomia 

Przy Ogrodach Tematycznych znajduje się Caffebar Barwinek. Na Terenie Ogrodów Hortulus 

Spectabilis znajduje się Caffebar Rumianek. Bary serwują znakomite przekąski, zupy, dania 

obiadowe, domowe ciasta i desery oraz napoje gorące i zimne. Prosimy o wcześniejsze 
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rezerwacje posiłków. Rezerwacje telefoniczne nr: 662 357 654 lub mailowo 

marketing@hortulus.com.pl/ biuro@hortulus.com.pl  

Uwaga! Od 1 czerwca 2017 nastąpi wzrost cen w dziale gastronomicznym.  

Warunki 
zwiedzania  

Dla każdego z ogrodów należy zarezerwować ok. 1,5 – 2 godz., łączny czas  w przypadku 

zwiedzania obu ogrodów to 3,5 - 4 godz. Jeżeli przewidziany jest posiłek,  należy doliczyć  

1 godz. 

 

Przy obu ogrodach znajdują się bezpłatne parkingi i toalety oraz miejsca zabaw dla dzieci. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych do ogrodów.  

 

Z uwagi na ukształtowanie terenu w Ogrodach Tematycznych Hortulus, nie ma możliwości 

zwiedzania z wózkami - dotyczy również wózków inwalidzkich. Z każdym wózkiem można 

jednak wjechać do Ogrodów Hortulus Spectabilis, przestrzeń tego obiektu pozwala na 

swobodne poruszanie się zarówno wózkom dziecięcym jak i inwalidzkim.  

 

Na grupę dorosłych wejście dla opiekuna i kierowcy gratis. 

Na grupę 10 dzieci wejście dla opiekuna gratis.     

 

Regulamin zwiedzania ogrodów dostępny na stronach: www.hortulus-spectabilis.com.pl  

i www.hortulus.com.pl   

Usługi 
dodatkowe 

Oferujemy pośrednictwo językowe w języku angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. 

Zwiedzanie z przewodnikiem szczególnie polecamy grupom zorganizowanym w Ogrodach 

Tematycznych. Uwaga! W przypadku zwiedzania bez przewodnika Ogrodów Hortulus 

Spectabilis, polecamy zwiedzanie z mapą - informatorem. 

   

Zabawa w labiryncie „Labirynt Mocy” – do zabawy potrzeby jest: plan ogrodów z kompletem 

10 kart. Pakiet do gry dostępny jest w kasach obu ogrodów. Uczestnicy zabawy przenoszą się 

w świat bogów słowiańskich i germańskich. Gracze, przy pomocy mapy, poszukują ukrytych w 

labiryncie, punktów kasowych zwanych portalami. Ten, kto pierwszy odbierze bogom ich 

atrybuty (czyli skasuje karty) i wydostanie się z labiryntu, wygrywa zmagania. Gra zajęła II 

miejsce w ogólnopolskim konkursie turystycznym Tourism Trends Awards w kategorii „Nowa 

Oferta Turystyczna”.   

 

Lekcja „Rośliny i zwierzęta – symbioza dająca życie”  - lekcja trwa ok. 45 min. i jest 

prowadzona przez naszego przewodnika za dodatkową opłatą dla każdego z ogrodów. Zajęcia 

odbywają się w ogrodzie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, w przypadku    

niesprzyjających warunków atmosferycznych lekcja prowadzona jest w sali. Celem lekcji jest 

poznanie roślin, których owoce i nasiona stanowią pożywienie dla ptaków i drobnych  

zwierząt. Pokazujemy ok 25 gatunków i odmian takich roślin. W przypadku grupy powyżej  

35 osób, do grupy przydzielamy dwie osoby, prowadzące dwie odrębne lekcje. 

Transport 

Dojazd autokarem, busem lub samochodem – bezpłatne parkingi przy obiektach ogrodowych. 

Możliwość dojazdu rowerami – parking dla rowerów Rowerowy Przystanek w Ogrodach 

Hortulus Spectabilis. W pobliżu ogrodów przebiegają 3 szlaki rowerowe oraz Pomorska Droga 

św. Jakuba. 
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Noclegi 

Rozbudowana baza noclegowa w okolicznych miejscowościach -  liczne gospodarstwa 

agroturystyczne, hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, ośrodki wczasowe w Ustroniu 

Morskim, Kołobrzegu, Gąskach, Sarbinowie, Mielnie, Unieściu. 

Rezerwacja 

Indywidualnie przez zgłoszenie e-mailem biuro@hortulus.com.pl  

lub tel. 094 318 1318. 

Poprzez zlecenie biurom turystycznym lub touroperatorom w Polsce. 

Kontakt 

www.hortulus.com.pl 

www.hortulus-spectabilis.com.pl 
www.ogrody-labirynt.com.pl 

Informacja, rezerwacja wycieczek: 
Tel.  94 318 13 18 
          602 398 177 
Fax  94 347 51 02 

e-mail: biuro@hortulus.com.pl 
Obserwuj nas na:              Hortulus Dobrzyca 

                                           Ogrody Hortulus Spectabilis 

Mapa 
dojazdu 

 GPS 
Ogrody Tematyczne Hortulus: 
N54,181620 / E15,931830 

N540 10’ 53,9” / E150 55’ 54,4” 
N540 10,898’ / E150 55,07’ 

Ogrody Hortulus Spectabilis: 

N54,165990 / E15,924700 

N540 09’ 57,6” / E150 55’ 28,9” 

N540 09,949’ / E150 55,471’ 
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