
Van half maart tot begin mei
Bloei van bolgewassen 
(tulpen, narcissen, hyacinten), 
rododendrons, azalea’s)

Van april tot juni
Bloei van de rotstuin

Van half mei tot begin juni
Bloei van de lissentuin

Van juni tot september
Bloei van de rozentuin

Van juli tot augustus
Tropische zone

Van juli tot september
Bloei van de fuchsia’s

Van half juli tot september
Bloei van de grassentuin

Van half juli tot half oktober
Bloei van de dahliatuin en de 
moestuin

Het hele jaar door
bloemenevents, vaste planten, 
ooievaarsbek, rododendrons, 
bomen...

Vlinderserre

Hier worden de klimaatomstandigheden van een tropische tuin nagebootst met 
25 tot 30°C in de serre en een vochtigheidsgraad van boven de 80%. Tussen de 
weelderige plantengroei met bananenbomen, papaja, vanille, ficus, hibiscusbloemen 
en orchideeën, vliegen exotische vlinders de bezoekers tegemoet. Deze kwetsbare 
en kortlevende insecten komen van vlinderboerderijen over de hele wereld en 
nodigen uit tot reizen naar Zuid-Amerika, Oceanië en Madagaskar.

Het Parc Floral 
de La Source, 
een opmerkelijk groen 
juweeltje
Het Parc Floral de La Source is de drukst 
bezocht toeristische plek van het departement 
Loiret en levert een belangrijke bijdrage 
aan de uitstraling van dit gebied en speelt 
tegelijkertijd zijn rol als groene ruimte van 
de omgeving. Met het etiket van Opmerkelijke 
Tuin, beschikt dit park van Orléans Métropole, 
gelegen tussen de Sologne en het Loire-dal, 
over 35 hectare die speciaal ontworpen zijn 
om aan de verwachtingen van de bezoekers 
te voldoen. Het park ontvangt alle soorten 
publiek, is tegelijkertijd de ideale plaats om 
u één te voelen met natuur, flora en fauna; 
het is een plaats voor ontspanning dankzij 
de vele events die er georganiseerd worden 
maar het biedt ook een compleet assortiment 
diensten zodat ieder bezoek tot in de puntjes 
verzorgd is. Het Parc Floral de La Source is een 
toeristische trekpleister maar ook een gebied 
van milieubehoud, met in het hartje een van de 
kleinste zijriviertjes van de Loire: de Loiret.

Bloeitijden in de diverse seizoenen



De tuin met bijzondere 
vormen

Direct wanneer u het park 
binnenkomt, ontdekt u onder andere 
deze tuin. Deze tuin spreekt tot de 
verbeelding met zijn bijzondere 
vormen en zijn bomen die in de 
vorm van wolken gesnoeid zijn. 
Geïnspireerd door de traditie van 
zen-tuinen, nodigt hij uit tot balans 
en rust.

De rotstuin
VAN APRIL T/M JUNI

Deze rotstuin is gelegen tussen 
de bosgroei en de grassentuin, 
en doet denken aan een mineraal 
en plantaardig berglandschap. 
U ontdekt er een veenderij*, een 
waterval en bergvegetatie. Een wolk 
van mist biedt in deze tuin onderdak 
aan vleesetende planten. Vanaf de 
belvédère heeft u en prachtig uitzicht 
op de lissentuin en de grassentuin.
* Veenderij: vochtige zone, met een 
kwetsbaar ecosysteem

De grassentuin
VAN HALF JULI T/M SEPTEMBER

Op deze landelijke uitweiding groeien 
in het drassige gedeelte aan de voor-
kant oever- en waterplanten. In deze 
grassentuin groeien grasgewassen 
naast bloeiende planten die een over-
gang naar de grote vlakte creëren. De 
ideale plek om op het gras te gaan 
zitten of voor een picknick.
* Drasland: vochtige, moerasachtige weide 

De lissentuin
VAN HALF MEI TOT BEGIN JUNI

Deze collectietuin ligt beschut tus-
sen twee muren van pisé (bouw-
techniek van aangestampte aarde), 
naast het lissenveld, dat als het 
ware een “blauwe zee” vormt. Hier 
zijn 90 soorten “iris germanica” 
(irissen of lissen) te vinden met als 
bijzonderheid een “tweede bloeipe-
riode” vanaf het einde van de zomer 
tot de herfst voor sommige soorten. 
Liefhebbers van deze bloem zullen 
vooral aangetrokken worden door de 
subtiele kleuren en geuren.

De moestuin en de 
boomgaard

VAN HALF JUNI TOT HALF OKTOBER

De moestuin staat vol groenten: van 
de meest klassieke en bekendste tot 
de zeldzaamste en meest verrassende 
soorten. In het midden liggen bassins 
met kikkers waarvan het zuivere, 
onbehandelde water gebruikt wordt 
voor het besproeien van de planten. Aan 
de zijkant staat een selectie geurende 
planten met bijzondere smaak- en 
geneeskrachtige eigenschappen. In de 
boomgaard kunnen de vogels genieten 
van de fruitbomen en de bessen, en 
wanneer deze er nog wat over laten, 
de bezoekers ook.

Le jardin de la source/ 
De brontuin

IN ALLE SEIZOENEN

Via een lichte nevel komt u deze 
groene nis binnen, omringd door 
planten uit vochtige streken. In een 
van de hoeken van de tuin ziet u de 
voornaamste bron van de Loiret: de 
Bouillon, die zijn naam ontleent aan 
het gebruis van het water dat deze 
waterstroom typeert. Aan de oevers 
van de Loiret verblijft een kolonie 
flamingo’s het hele jaar door.

Het fuchsiaplein
VAN JULI TOT SEPTEMBER

Het Fuchsiaplein ligt tussen de 
Loiret en de rozentuin, telt meer dan 
90 soorten en ligt beschut onder 
een rij esdoorns.  Vanuit de bomen 
vormen geleiders aan het eind meta-
len dauwdruppels waarin de potten 
fuchsia’s staan en passanten deze 
sierlijke bloemen op diverse manie-
ren kunnen bewonderen.

De rozentuin
VAN JUNI TOT SEPTEMBER

De hoofdpaden hebben een rand 
van pergola’s waarlangs rozen naar 
boven klimmen. Tussen meerjarige 
en geurige soorten staan oude, mo-
derne en botanische rozen. De ronde 
bank die uitkijkt over de rozentuin 
biedt een bijzonder uitzicht op de 
waterspiegel en het kasteel.

De dahliatuin
VAN HALF JULI TOT HALF OKTOBER

Dahlia’s zijn afkomstig van de Me-
xicaanse hoogvlakten en werden 
lange tijd “chichipatli” genoemd. Met 
hun schitterende, levendige kleuren 
staan ze, afgewisseld met graszo-
den, in een ronde tuin opgesteld. De 
bezoekers kunnen deze tuin tot de 
eerste vorstperiode bewonderen.

Voetgangerspaden 

Aanbevolen route voor mindervaliden 
(toegang tot het hogere deel van het 
Park via het lagere gedeelte)

  

 Route van het treintje
 

Dienstpaden  

 1 Entrée - Clairière 

 2 Boutique - Sortie 

 3 Gare 

 4 Jardin de formes 

 5 Glacière (ouverture 
exceptionnelle) 

 

 6 Jardin de rocaille 

 7 Place de Sologne 
 8 Jardin prairie 

 9 Parasols du Parc 
(minigolf - rosalies) 

 10 Grande plaine 

 11 Vivaces 

 12 Jardin d’iris, collection 
nationale 

 13 Serre aux papillons - 
Auditorium 

 14 Potager - Verger 

 15 Jardin de la Source
 16 Sources du Loiret 

 17 Zone tropicale 

 18 Place des fuchsias
 19 Roseraie 

 20 Jardin de dahlias 

 21 Broderie - Château
 22 Aires de jeux 

 23 Animaux 
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Voetgangerspaden 

Aanbevolen route voor mindervaliden 
(toegang tot het hogere deel van het 
Park via het lagere gedeelte)

  

 Route van het treintje
 

Dienstpaden  

 1 Entrée - Clairière 

 2 Boutique - Sortie 

 3 Gare 

 4 Jardin de formes 

 5 Glacière (ouverture 
exceptionnelle) 

 

 6 Jardin de rocaille 

 7 Place de Sologne 
 8 Jardin prairie 

 9 Parasols du Parc 
(minigolf - rosalies) 

 10 Grande plaine 

 11 Vivaces 

 12 Jardin d’iris, collection 
nationale 

 13 Serre aux papillons - 
Auditorium 

 14 Potager - Verger 

 15 Jardin de la Source
 16 Sources du Loiret 

 17 Zone tropicale 

 18 Place des fuchsias
 19 Roseraie 

 20 Jardin de dahlias 

 21 Broderie - Château
 22 Aires de jeux 

 23 Animaux 
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1 Entree – Open plek
2 Winkeltje - Uitgang
3 Station
5  IJsverkoop (niet altijd geopend)
7 Place de Sologne / Sologneplein
9  Parasols du Parc (minigolf – 

fietskoetsen)
10 Grande Plaine/Grote vlakte
11 Vaste planten
13  Vlinderserre - Auditorium
16 Bronnen van de Loiret
17 Tropische zone
21 Decorwerk – Kasteel
22 Speelweiden
23 Dieren

• BLOEMENCIRCUIT • 
LISSENROUTES

De Lissenroute biedt 
de liefhebbers van 

mooie tuinen een bloemencircuit door 
het hele Loire-dal, van Tours tot Nevers. 
In 5 parken en tuinen, waaronder het 
Parc Floral de La Source, en die van 2 
producenten, toont de lis zich in al zijn 
kleurenpracht in honderden soorten 
die schitterend tot uiting komen 
in een overvloed van groen.

GOEDE MILIEUPRAKTIJKEN

De werkzaamheden van de tuinman worden in bepaalde 
delen van het park beperkt om een gevarieerde flora en 
fauna te bevorderen. Ongedierte-, onkruid- en insecten-
verdelgingsmiddelen worden in het park niet gebruikt, 
in het kader van het proces van herstel en behoud.

De tuinen Het hele 
jaar door 
events
Om het Parc Floral de La Source in al 
zijn facetten te ontdekken worden er 
talrijke activiteiten aangeboden in de 
diverse tuinen, vanaf de lente tot het 
begin van de herfst: voorstellingen 
voor jong publiek, lezingen, 
avondopenstellingen, exposities… 
Een veelzijdig programma voor 
ontspanning middenin de natuur, in 
elk seizoen.

De Vakbeurs voor tuinkunst - 
9e editie

ZATERDAG 6 EN 
ZONDAG 7 APRIL
Verkoopexpositie 
van planten en 
kunstwerken. 
Sierplant- en 
boomkwekers, 
tuinarchitecten, 
handelaars in 
curiosa, artiesten 

geven u advies bij de keuze en de 
aankoop van planten of decoratieve 
objecten voor buiten.

Avondvoorstellingen

ZATERDAG 15 JUNI, 20 
JULI, 17 AUGUSTUS, 
14 SEPTEMBER, 
12 OKTOBER, 26 
OKTOBER – ‘S AVONDS
De gelegenheid voor 
een picknick, een 
familievoorstelling 
en een wandeling bij 
lampionlicht * bij het 

vallen van de avond.

Het park sluit om 23:00 uur, laatste 
entree om 21:30 uur (behalve op 12 
en 26 oktober (sluiting om 22:00 uur, 
laatste entree om 20:30 uur).
*Lampion aangeboden door het Parc 
Floral.
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www.parcfloraldelasource.com

Praktische informatie

TOEGANG

Gratis ruime parkeerplaatsen voor 
lichte voertuigen, campers en bussen.

• Autoroute A71, afslag Orléans-La Source
•  D2020, afslag Orléans-La Source/St-

Cyr-en-Val/Parc Floral

Tramlijn A - halte Parc Floral

Buslijn 7 - halte Parc Floral

Fietspaden van het Parc Floral tot het 
centrum van de stad

OPENINGSTIJDEN
20 maart > 29 september 2019:  
10:00 uur – 19:00 uur*
30 september > 3 november 2019: 
10:00 uur – 18:00 uur*
4 november 2019 > maart 2020: 14:00 
uur – 17:00 uur* (gratis toegang, 
vlinderserre gesloten).
Gesloten op 25 december en op 1 januari.
* Laatste entree 1 uur vóór sluitingstijd 
van het park.

Het park is ’s avonds geopend op de 
volgende zaterdagen: 15 juni, 20 juli,  
17 augustus, 14 september, 12 en  
26 oktober 2019: u kunt tot 21:30 uur 
naar binnen, het park sluit om 23:00 
uur (behalve op 12 en 26 oktober 2019: 
dan kunt u tot 20:30 uur naar binnen 
en sluit het park om 22:00 uur).

Talen die bij de receptie  
gesproken worden

Activiteiten en rondleidingen na 
reservering: +33 (0)238 493 000.

Honden aan de riem met een korte 
lijn zijn toegestaan, behalve in de 
vlinderserre.

INFORMATIE RESERVERINGEN
Avenue du Parc Floral
45100 Orléans
info@parcfloraldelasource.com
+33 (0)238 493 000
www.parcfloraldelasource.com

TARIEVEN
Vrije bezichtiging met gratis brochure 
en plattegrond.

INDIVIDUEEL
Volwassene:  ..................................................................€6
Volwassene met kortingstarief*:  ........€5
6 t/m 16 jaar:  ................................................................€4
Tot 6 jaar:  ................................................................gratis
* Vakbeurs voor tuinkunst, studenten,
werklozen, begeleiders van 
gehandicapten enz.

GROEP (VANAF 15 PERS.)
Volwassene:  ..................................................................€5
6 t/m 16 jaar:  ........................................................€2.50
3 t/m 5 jaar:  ...........................................................€1.50
Tot 3 jaar:  ................................................................gratis
Betaalwijze: creditcard, cheque, 
contant, vakantiebonnen.
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HORECA

De Parasols du Parc
Aparte Entree  (chemin du Gobson)
+33 (0)238 493 001

Restaurant La Terrasse du Parc
Aparte entrée (avenue du Parc Floral)/ 
Laan van het Parc Floral
Op maandag gesloten
+33 (0)238 259 224
www.laterrasse45.com

Picknickplaatsen

Commode, 
flessenwarmer, etc.

WINKELTJES
Bij de ingang van het park 
(aparte entree) is een 

winkeltje en een verkooppunt met 
vlinders in een kas.

TOEGANKELIJKHEID
De meeste paden van het 
Parc Floral zijn begaanbaar 

en hebben banken. Rolstoelen 
worden gratis ter beschikking 
gesteld (binnen de grenzen van 
beschikbaarheid). Het park heeft 
voor iedereen toegankelijke sanitaire 
voorzieningen (goedgekeurd voor 
minder validen, babyruimte) en een 
bagagedepot.

Diensten

Openingstijden afhankelijk van het seizoen, neem contact met ons op.

Recreatie

SPEELWEIDEN
Van 3 tot 12 jaar

TREINTJE
Volwassene: € 4,-
Kind: € 3,-
Tijden en tarieven:  
+33 (0)238 493 000.

LES PARASOLS DU PARC
FIETSKOETSEN EN 
MINIGOLF
Aparte entree
Tijden en tarieven:  
+33 (0)238 493 001.
Minigolf vanaf 7 jaar


