
 

 

Proslulé zahrady Keukenhof v Holandsku se otevřou 22. března 

Lisse (Nizozemí ) 20. března (PROTEXT/PRNewswire) - Na výstavě Keukenhof se 

představí květinová mozaika Frederica Chopina 

Ve středu 21. března odpoledne, zahájí Anna Komorowska, první dáma Polska, a její 

královská výsost, princezna Margrieta z Nizozemí, mezinárodní květinovou výstavu 

Keukenhof  ve městě Lisse. 

Multimediální tiskovou zprávu naleznete na následující adrese: 

http://www.multivu.com/mnr/53795-keukenhof 

 

Je jaro a pod zemí Keukenhofu v Lisse probíhá čilý růst. Kolem sedmi miliónů 

květinových cibulek, které zde byly v posledních měsících vysázeny, se s příchodem 

jara rozrostou do nádherných květinových kreací na mezinárodní výstavě květin. 

V době od 22. března do 20. května 2012 vzdá výstava hold Polsku, které je 

důležitým vývozním trhem pro květinové cibulky. V roce 2011 se výstavy Keukenhof 

zúčastnilo kolem 900 tisíc návštěvníků a tématem letošního ročníku je Polsko – 

Srdce Evropy. Mezi nejvýznamnější expozice letošního ročníku patří výstava 

s názvem Překvapivé Polsko, v jejímž rámci se návštěvníkům představí květinová 

mozaika Frederica Chopina a speciální naučná stezka. 

Keukenhof byla původně květinová zahrada ("keuken" znamená v nizozemštině 

„kuchyň“) holandského vévody Jacoba van Beyeren (1401-1436). V roce 1840, 

zahradní architekti Zocher otec a syn, navrhli park, který vytvořil základ současné 

výstavy Keukenhof. Tito architekti navrhli také Vondelpark v Amsterdamu. 

Keukenhof je výkladní skříní nizozemského květinářského průmyslu s důrazem na 

květinové cibulky. Výstavy a akce v tomto parku představují celou řadu různých 

nizozemských kulturních a uměleckých děl. Variace soudobého a klasického designu 

dává vzniknout dosud nevídaným kreacím. 

Již 63. ročník výstavy Keukenhof otevře veřejnosti své brány ve čtvrtek 22. března 

2012. Až se o osm týdnů později brány výstaviště zase zavřou, bude mít akce za 

sebou návštěvu mnoha lidí z celého světa, čímž významně přispívá k úspěchu 

turistického průmyslu v Nizozemsku a v celém regionu. Pokud jste nenavštívili 

výstavu Keukenhof, neviděli jste Holandsko. 

http://www.keukenhof.nl 

Další informace: Keukenhof, Annemarie Gerards, PR manažerka, tel.: +31(0)252-

465-505, +31(0)6-22669760, a.gerards@keukenhof.nl 


