
SOUTERROSKOPET- MÖRK 
 BALSAMGROTTA

SAINT VALLIER DE THIEY

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

Utforska djupet av Dark Balm Souterroscope. 
Beläget i Saint-Vallier-de-Thiey, bara 1 timme från 
Nice och Cannes. Webbplatsen erbjuder olika sätt 
att upptäcka platsen. En gratis eller guidad tur för 
att se grottan klädd i ljud och ljus. För garanterat 
kul i kombination med en skattjakt genom att 
söka efter ledtrådar och lösa pussel. Nattlivet på 
sommaren erbjuds för att uppskatta en annan sida 
av platsen. Picknick på platsen, i hjärtat av prealps 
d’Azurs regionala naturpark.



SAMMANFATTNINGSVIS  

Det mörka balm souterroskopet 
En skattjakt 
En rundtur i ljud och ljus 
Scheman och priser

KUPONG 

Chemin de Sainte-Anne - 06460 
Saint-Vallier-de-Thiey

www.baumeobscure.com04 93 42 61 63

Användbara länkar



DET MÖRKA BALM 
SOUTERROSKOPET

Souterroskopet Baume Obscure ligger i ett skyddat 
naturområde, prealps d’Azurs regionala naturpark.  
Dussintals hektar grönska täcker denna naturjuvel. 
Totalt finns det 9 hålrum, varav 3 kommunicerar med 
Cypress Cave, Loube och Services.

Baume Obscures Souterroskop är 1200 meter och 80 
meter djupt. Den besökbara delen nås via trappor och 
sträcker sig 700 meter och 60 meter djup. Upptäck 
de olika fenomenen det rymmer som hydrologi, 
mineralsorter eller medelhavskarsts. Och beundra de 
olika storlekarna av sten och poolerna som gömmer 
sig där. Efter ditt besök i denna underjordiska värld 
kommer fossiler, mineraler, inte längre att ha en 
hemlighet för dig.

Förutom att upptäcka skönheten i underjordiska stenar 
är ytdelen full av hemligheter. Platsen ligger 700 meter 



över havet. Här finns ett brett utbud av flora och fauna. 
Gröna och pubescenta ekar, Aleppo tallar och skottar, 
lavendel, timjan, rosmarin, askkvastar och boxwood 
parfym atmosfären. Djur betar också i detta område 
som getter och får. I deras domän ska ett historiskt och 
kulturellt arv upptäckas med grottplatserna, dolmens, 
högar, kapell, gammal bro och kvarn.

EN SKATTJAKT

Det roliga och föredragna sättet för allmänheten att 
upptäcka platsen är skattjakten. Den varar i en och en halv 
timme och kommer att glädja både unga och gamla. En 
riktig aktivitet, den kombinerar upptäckt, lärande och kul.

SKATTJAKT I DET MÖRKA BALSAMET 
SOUTERROSKOP
Tillsammans med det fria besöket guidas du hela 
tiden under skattjakten med en röst. Den här talar om 
för dig var du ska stanna, leta efter och se ljud- och 
ljusanimationerna. Innan du börjar jakten berättar en 
animatör historien om Souterroskopet av Dark Balm. 
Då ger han dig ett pergament, en lampa och anförtror 



dig ett uppdrag. Uppdraget är att hitta karaktärer 
(drake, älva, älvor...) och lösa pussel.

Den sista gåtan är utanför och signalerar slutet på 
jakten. Runt ett bord löser du gåtan med svar som 
hittades under besöket eller i ett nytt test. Genom att 
lösa gåtan kan skattkistan öppnas. Vinnarna kommer 
att kunna välja mellan de många halvädelerna (jaspe, 
stenkristall, tigeröga...)  

SKATTJAKT I SKOGEN
Med anledning av framgången med skattjakten 
släpptes en andra upplaga i skogen 2015. Detta är 
i samma princip som i Souterrscope of Dark Balm. 
Sökandet efter en karaktär på en markerad mark 
på 800 meter och upplösningen av pussel. Det är 
naturens tema som står i centrum för skattjakten. 
Djur, träd, växter, historiskt och förhistoriskt arv finns 
främst. Det är möjligt att bara göra denna skattjakt 
eller i kombination med Souterrscope of Dark Balm 
(plan 3 timmar). 

EN RUNDTUR I LJUD OCH LJUS



Det finns andra möjligheter att upptäcka 
Souterroskopet av Dark Balm i form av en gratis eller 
guidad tur.

GRATIS BESÖK
Besök exteriörerna och Souterroskopet i Baume 
Obscure med en audioguide tillgänglig på 4 språk 
(franska, engelska, tyska, italienska). Medan du följer 
den markerade vägen för att upptäcka hemligheterna 
i Souterroskopet i Dark Balm. En iscensättning 
i ljud och ljus belyser de kristallina betongerna, 
mineralbildningen och fossilerna. Floder, vattenfall och 
små pooler av olika färger ger en fantastisk dimension 
till Souterroskopet av Dark Balm.

Glöm inte att gå till ytan för att beundra de olika 
historiska resterna och floran.  Under hela ditt besök 
kan du lära dig om historien, upptäckten, geologin 
eller mineralogen i Souterroskopet i Dark Balm. Räkna 
med drygt 1 timme och 15 minuter för besöket, 
inklusive 15 minuter på ytan.

GUIDAD TUR
För en bättre utforskning och för att lära dig ännu 
mer, välj den guidade turen. Följ med en grottguide 
och/eller en naturalist. Turen närmar sig från en mer 
varierad vinkel på ytan och i källaren. Till exempel 
utvecklingen av Souterroskopet, fauna och flora, 
hydrologi, geologi, grottliv.

Guiden anpassar sig till gruppens intressen och 
önskemål. I tjänst kan han till exempel berätta 
historier, anekdoter och legender som äger rum på 
Dark Balm.

1/3 av besöket gäller ytan och 2/3 av Souterroskopet 
av Dark Balm under en tid av 1:30 till 2 timmar.



NATTLIGA PÅ SOMMAREN
För en mer originell turné äger nattsessioner rum i juli 
och augusti.

Du har ett val:

• Natttur i Dark Balm Souterrscope med en guide 
En specialist i underjorden i en timme och 45 minuter 
kommer att besöka dig. Det är varje fredag klockan 19 
eller 19.30.m.

• Flyktgrotta 
Gör ett flyktspel på natten med dina vänner på en 
ovanlig plats. Du måste vara minst 12 år gammal. 
Varje spel har mellan 2 och 8 deltagare. Det är varje 
onsdag klockan 19:30 eller 21:30.m.

• Nattligt djurliv 
Observera naturen och himlen med en naturalist och 
astronomguide. I en ljudkrets i skogen, upptäck djuren 
på natten. Och observera stjärnorna med ett teleskop. 
Det är varje fredag från 22:00.m.

Det är möjligt att kombinera nattbesöket i 
Souterroskopet i Dark Baume med den nattliga 
faunan.

SCHEMAN OCH PRISER
TIDTABELLER FÖR SOUTERROSKOPET I BAUME 
OBSCURE

Öppning från 03/04 till 22/11/2021

April/maj/juni/sept/okt: permanenta avgångar från 10:00 till 
15:45 (besök med grottspel) eller 16:45 (besök utan spel).

Juli/augusti:



permanenta avgångar från 10:00 till 16:45 (besök med 
grottspel) eller 17:45 (besök utan spel).

Avgångar på fasta tider från kl. 20.00 till 23.00 under 
nätterna.

November: permanenta avgångar från 10:00 till 15:45 
(besök med grottspel) eller 16:45 (besök utan spel).

PRISER BESÖK UTAN GUIDE

Från 16 år 9,50 € 
barn från 3 till 15 år 6,50 € 
barn från – 3 år gratis 
Besök utan guide och spel i grottan 
Från 16 år 12,50 € 
barn från 3 till 15 år 9,50 € 
barn från – 3 år gratis

42

46

50

56

59

39

38

13

A57

A8

A8

A8
Menton

Monaco

St-Martin-Vésubie

Roquebillière

Turini Camp d’Argent
Lantosque

Le Boréon
La Colmiane

Nice
Antibes

Cannes

Grasse Biot

Fréjus

Saint-Tropez

Mouans-
Sartoux

Vallauris Golfe-Juan

Carnoules

Brignoles

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Eze

Saint-Cézaire

Vence

La
Colle

Saint-Paul-de-Vence

Juan-les-Pins

Saint-Laurent-du-Var

Vintimille

San Remo

Tende

Sospel

Castellane

Thorenc
Gréolières

Sain-Vallier-de-Thiey

Entreveaux

Fayence

Draguignan

Le Luc

Cavalaire-sur-Mer
Toulon

Aix-en-Provence Mandelieu La Napoule
Les Adrets de l’Estérel

Hyères

ITALIE


