Река, направена от
цветя, впечатлява
посетителите на изложението. Всяка година
Кьойкенхоф избира различен модел за аранжиране на засаждането.

СНИМКА: ПРЕСОФИС
НА КЬОЙКЕНХОФ

3 МАРТ 2017 г.

34

луковиците. Всяка година Кьойкенхоф избира различен модел
за аранжиране на засаждането.
Освен на многобройните красиви
алеи с цветя посетителите могат

да се насладят и
на различни стилове
градини -

Цветното шествие привлича всяка година стотици
хиляди посетители.
СНИМКА: АВТОРЪТ

Холандия
прави изложение...

Посетителите могат да видят и различни видове грижливо подбрани рязани цветя - от лалета и рози до орхидеи и лилии.
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(Продължение от 33-а стр.)
ността и функционалността си.
Цветната мозайка тази пролет в
Кьойкенхоф

изобразява картина
на Мондриан
и е придружена от два дизайнер-

СНИМКА: ПРЕСОФИС
НА КЬОЙКЕНХОФ

Изложението
предлага и
разходка с
лодка покрай
цветните
лехи.

ски стола на Ритфелд. Мозайката
е на площ от 250 кв.метра, изградена е от 2 слоя, за да има подълъг период на отваряне на цветята - предимно лалета, зюмбюли
и минзухари, на общо 80 000. Луковиците са посадени през октомври м.г., като общо в градините

на Кьойкенхоф са посадени седем
милиона луковици. Всяка есен 40
градинари засаждат внимателно
подбраните луковици на различни
места в парка. В края на сезона
луковиците се събират и през есента процедурата се повтаря: садене, поникване и събиране на

моделираните градини, които са
в английски стил или по-естествените - в японски стил. В парка
се намира и историческа градина
със старинни видове лалета, които показват колко се е променило
това цвете от появата си в Лейден
в 1592 г. и 424 години по-късно.
Посетителите на изложението
могат да видят и различни видове
грижливо подбрани рязани цветя
- от лалета и рози до орхидеи и
лилии, като всеки вид има много разновидности. В павилиона
„Вилем-Александър“ (на името на
краля на Холандия) например могат да се разгледат 15 000 лилии
от 300 разновидности.
За децата паркът Кьойкенхоф
предлага различни детски площадки, лабиринти и др. Организирано е и търсене на съкровища
покрай избрани места в парка,
много популярно сред малчуганите. Кьойкенхоф разполага и с
градина с различни скулптури за
любителите на изкуството. Тази
година специално подбрани творци ще изложат около стотина
свои работи.
През април (от 19 до 23 април)
успоредно с цветното изложение
се организира традиционното
шествие с фигури, направени от
цветя „Корсо“. Подвижни платформи с фигури от цветя минават покрай местата, свързани с
отглеждането на луковици. Шествието тръгва от крайбрежието
(Нордвейк), минава през Лисе в близост до парка Кьойкенхоф
и стига до Харлем. Фигурите от
цветя са най-разнообразни и найдобрите печелят наградите на специалистите и на зрителите.
Всички места по пътя на цветното шествие, както и цветното
изложение в парка Кьойкенхоф
са лесно достъпни както с кола,
така и с обществен транспорт. От
летището Схипол има специален
автобус до Кьойкенхоф. От Амстердам до Лейден се стига бързо и лесно с влака, който минава
под самото летище, а оттам с автобус до парка е 20 минути. Може
да се купи специален комбиниран
билет. И по каналите се стига до
парка - от Амстердам корабче
стига директно до цветното изложение. За препоръчване е билетите за изложението (за възрастни
16 евро, за деца от 4 до 11 години
- 8 евро) да се купят онлайн: www.
keukenhof.nl.

