Openingstijden 2015

Entreeprijs

24 mei

de 12 jaar gratis. Met een seizoenskaart van € 7,50

19 apr

13.00 - 17.00 uur

25 mei

10.00 - 17.00 uur

27 jun
28 jun

Entreeprijs: € 3,00 (incl. koffie/thee). Kinderen onder

10.00 - 17.00 uur

kunt u ons in het hele seizoen tijdens openingstijden
bezoeken. De kosten voor bruids- en communiere-

10.00 - 17.00 uur

portages bedragen € 12,50.

10.00 - 17.00 uur

19 jul

10.00 - 17.00 uur

09 aug

10.00 - 17.00 uur

05 sep

19.00 - 22.00 uur

Contact

04 okt

10.00 - 17.00 uur

E-mail: parkhofswalmen@kpnmail.nl

Tijdens

bovenstaande

08 aug

06 sep

19.00 - 22.00 uur

10.00 - 17.00 uur

Telefoon: 0475-501193

tuindagen

zijn

producten.

Een

exposanten in de tuin aanwezig. Zij tonen
en

verkopen

diverse

overzicht staat op onze website.

Verder is de tuin vanaf 6 mei t/m 29 juli elke

woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00
uur

open.

afspraak.

Ook

open

na

telefonische

Groepen

Groepen vanaf tien personen kunnen in
overleg ook op andere tijden terecht.

Wilt u met uw gezelschap een bezoek brengen aan rozenkwekerij Patrick Bisschops of

lunchen in De Rozerie? Neem dan contact
met ons op. Wij regelen het graag.

Website: www.parkhofswalmen.nl
Op

onze

website

routebeschrijving.

vindt

u

een

uitgebreide

Parkhof Swalmen
Aan de Beeselseweg in Swalmen ligt onze tuin,

Parkhof Swalmen. Parkhof Swalmen heeft een
totale oppervlakte van 3.500 m2, compleet met

Engelse rozenborders, vaste planten, een vijftal

vijvers, een brug tussen twee heuvels en een
rond gazon.

We openen Parkhof Swalmen elke zomer voor
publiek. U bent van harte welkom!
Parkhof Swalmen
Beeselseweg 6

6071 PM Swalmen

Rozen

Bezoekersruimte

rozen bewonderen. Dit zijn struikrozen, stamrozen,

De Rozerie, waar we zo’n vijftig mensen

In Parkhof Swalmen kunt u meer dan achthonderd

We zijn heel trots op onze ontvangstruimte

treurrozen, klimrozen en bodembedekkende rozen.

kunnen ontvangen. Tijdens de open tuinda-

Sommige bloeien eenmaal. Andere bloeien door. We

gen geniet u in de bezoekersruimte van een

hebben theehybriden, grootbloemige rozen en

hapje en een drankje.

Engelse rozen.

Vaste planten

De borders in Parkhof Swalmen hebben verschillende
kleuren. Rondom de vijver ziet u veel hosta’s en
hemerocallissen. In het voorjaar bloeien er bovendien

veel bol- en knolgewassen. Er zijn veel astilbes aanwezig.

Bomen en struiken

We hebben in de tuin veel bijzondere bomen en

struiken aangeplant. Zo komt u er meer dan veertig
soorten acers tegen. Ook hebben we vele soorten
azalea’s en rhododendrons. Daarnaast kunt u in

Parkhof Swalmen meerdere buddleja’s, ofwel vlinderstruiken, bekijken.

Coniferen

We hebben bijna vijfhonderd coniferen. Dit zijn veel

dwergconiferen en coniferen van het geslacht abies,
callocedrus, chamaecyparis, cryptomeria, cupressus,

ginkgo, juniperus, larix, macrobiotica, metasequoia,
picea, pseudotsuga, scyadopitys, sequoiadendron en
thuja.

Museum van het
rijke Roomsche leeven

In de bezoekersruimte van Parkhof Swalmen

vindt u sinds 2015 het museum van het rijke

Roomsche leeven: een verzameling heiligenbeelden,

wijwaterbakjes,

kruisbeelden,

wandhangers, vaandels en nog veel meer
devotionalia. De collectie bestaat inmiddels
uit meer dan 1.000 stuks!

