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Av parfym och fascinerande dofter? Upptäck 
International Museum of Perfumery (MIP). Gå in 
i parfymörs hemliga värld. De steg som krävs 
för att göra en doft kommer inte längre att ha en 
hemlighet för dig! Tillfälliga utställningar bidrar 
till museets samling. Medan olika aktiviteter 
erbjuds för att sätta dig i en parfymörs skor. 
Vi rekommenderar att du parar ihop ditt besök 
med dess trädgårdar och besöker MIP Garden i 
Mouans-Sartoux. Ett exceptionellt besök i hjärtat 
av parfymörerna av Gräs!
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UPPTÄCKA MUSEET OCH 
PARFYMENS HEMLIGHETER

Genom din resa kommer du att förstå alla steg som 
krävs för att skapa en parfym. Börja från skörden, 
sedan bearbeta råvarorna, för att komma fram till den 
färdiga produkten.

5 000 års historia att upptäcka genom föremål från 
alla kontinenter: dekorativa, mästerverk eller enkla 
vardagsföremål. Objekten som ska visas kommer från 
flera domäner:

• botanik  
• Industriman 
• Etnografiska 
• sociologisk

Året runt kan du åtföljas av en guide, för en fullständig 
rundtur på 1 timme och en halv timme. Kolla med 
receptionen för att ta reda på tidtabellerna för de 
guidade turerna.



DEN PERMANENTA SAMLINGEN

MIP har mer än 50 000 objekt från 5 kontinenter. 4 
kategorier av objekt att upptäcka genom epoker och 
civilisationer. Du kommer att upptäcka flaskor från flera 
kulturer med Jean Carles parfymorgel. Förutom affischerna, 
hitta drottning Marie Antoinettes resebehov.

Vackra verk finns på museet som:

• Egyptisk salva, Mellersta kungariket  
• Venedig Murano Kristallflaska - 1600-talet 
• Tysk päronformad parfymflaska - 1700-talet 
• En figurin i form av en ung kvinna som plockade ett gäng 
druvor på 1700-talet. 
• Golli Wogg glasflaska 
• Parfymer från 1800-talet: Napoleons stjärna i Paris, deras 
själar och Jicky Guerlain 
• Bergamottlåda från 1700-talet

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

Pulveråldern (1880-1990), 28 maj till 3 oktober 2021.



Utställning av Anne de Thoisy-Dallems samling av 
pulver. 
Khôl, Hemligheten bakom en förtrollande look från öst 
- december 2021 till mars 2022 
Utställning av kohl krukor med en uppsättning design 
baserad på ikonografi och audiovisuell.

BESÖK MIP-TRÄDGÅRDARNA

DBesöket av MIP kompletteras av dess trädgårdar 
i Mouans-Sartoux. Känn, rör vid och förföras av 
trädgårdens naturliga väsen.

Missa inte fälten av aromatiska växter som används i 
parfymeri. Du kommer att upptäcka vinterträdgården 
av gräsbevuxna växter där du hittar rosorna i maj, 
jasminer, tuberoser ...

Flera aktiviteter anordnas för barn och vuxna: 
födelsedagar, aktiviteter, workshops för att 
introducera parfymer... Skapa dina egna dofter! I en 



vänlig miljö kan du utforska dina talanger med roliga 
upplevelser!

När våren kommer, ha en picknick med familj eller 
vänner i vildmarken. Ett bra ställe att ha en bra dag!

Gå till MIP-trädgården för att koppla av i orörd natur.

PRAKTISK INFORMATION
TIDTABELLER

Sommar (maj-september): 10 .m till 19.m.  
Vinter (oktober-april): 10 .m till 17:30.m. 
Årliga stängningar: 1 maj, 25 december, 1 januari 
Guidade turer - Längd: 1 timme och 30 timmar 
Året runt: Lördagar kl 15.00. 
6 juli-29 augusti: Varje dag kl. 11, 14 och 16, utom 
söndagar, 14 juli, 15 och 24 augusti. 
Under skollov: Varje dag kl. 11.00 och 15.00, utom 
söndagar.

Workshops 
Barnworkshops: varje fredagsmorgon från 10:30.m till 
12:00.m. och torsdag eftermiddagar från 14:30.m. till 
16:00.m., under skolloven i zon B. 
Familjeworkshops: Måndagar av skolloven i zon B, från 
14:30.m. till 16:30.m.

PRISER

Fullt pris: 4 euro (6 euro under den tillfälliga utställningen)
Halva priset: 2 euro (grupp mer än 10 personer, studenter 
över 18 år och på presentation av biljetten till ett av MIP / 
PIJ-museerna som är giltiga i 7 dagar)

Gratis: under 18 år, arbetslösa, funktionshindrade, ICOM, 
1:a söndagen varje år 



månad (oktober-mars), MEDLEMMAR ARMIP, MAHP som 
gäller för dagen mot uppvisande av biljetten. 
Guidad tur 2 utöver entréavgiften

TILLGÅNG

Hjärtat av staden Grasse: 
Med bil kan du parkera på de betalda parkeringsplatserna i 
Cours Honoré Cresp eller La Foux 
Busshållplats Grass Centre-City linje A, B, C, 5, 6, 6b, 20, 
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