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En måste-se destination för att beundra den 
vackraste platsen på franska rivieran: hamnen. 
Besök den botaniska trädgården som ligger i 
kommunen Eze. Upptäck de överdådiga växterna 
i regionen och världen.  Denna anmärkningsvärda 
trädgård presenterar sig som ett riktigt 
friluftsmuseum med statyerna av Jean-Philippe 
Richard. Din botaniska promenad i en av de 
vackraste bergsbyarna i Frankrike.

SAMMANFATTNINGSVIS  

Den vackraste panoramat över franska rivieran 
Växter från alla kontinenter 
Botanisk promenad uppdelad i 2 delar 
Ett friluftsmuseum 
Ett nytt Zen-utrymme 
Priser, tidtabeller, tillgång



DEN VACKRASTE PANORAMAT 
ÖVER FRANSKA RIVIERAN

Den exotiska trädgården eze ligger i ruinerna av en 
medeltida fästning och erbjuder ett exceptionellt 
panorama över Rivieran.

Uppe på 429 meters höjd på toppen av byn Eze.Du har 
en panoramautsikt över berget Esterel i Saint-Tropez-
viken. Här är du på Rivieran, som är där berget rinner ut 
i havet.

Rue du Château – 06360 contact@jardinexotique-eze.fr

www.jardinexotique-eze.fr04 93 41 10 30

Användbara länkar



En klar dag kan du se de korsikanska bergen. Låt 
blicken beundra Medelhavet och dess kustlinje.

VÄXTER FRÅN ALLA 
KONTINENTER 

Låt dig vägledas av den tematiska resan. 
Upptäck de olika sorterna av kaktusar, aloe, agaves 
men också Medelhavsväxter i norra delen och tropiska 
till Zen-utrymmet.

För varje art, en förklaring: En lekfull och pedagogisk 
resa. En rutt med emaljerade lavabord gör att du kan 
bekanta dig med dessa växter och byns historia.

Identifieringsskyltar för växter med QR-kod gör det 
möjligt för besökare att bli bekanta med växterna, att 
veta deras ursprung, deras användning.

För dem med en grön hand:



Du får via e-post den kompletta ark önskas med den 
information hur man odlar hemma sådan anläggning.

BOTANISK PROMENAD 
UPPDELAD I 2 DELAR

SÖDRA SIDAN, PLANTERAD MED KAKTUS      

Trädgårdens södra sluttning, saftiga växter kantar 
stigarna: agaves, kaktusar, aloe, euphorbia och andra 
crimsonaceae. De är infödda till ökenregionerna i 
Nordamerika, Mexiko, Sydafrika. 

PÅ NORRA SIDAN, MEDELHAVET VEGETATION

På den skuggiga och fuktiga nordsluttningen, är 
anlagd med medelhavsväxter och anpassade till 
skugga. En del återställd 2014.



Myrtlar, cister, arbousiers och andra euforik gnuggar 
axlar med mer exotiska arter som trädormbunkar, 
värddjur från Kina eller agapanthes från Sydafrika.

ETT FRILUFTSMUSEUM

Trädgårdens speciella läge är dess läge, på sidan av 
berget. För att ordna trädgården var de tvungna att ta 
med substrat för att fylla plantorna som ligger i berget.

På den tiden var allt monterat på baksidan av en 
mula, eller en mans rygg.  Numera deponeras allt med 
helikopter.

De 14 statyerna av konstnären Jean-Philippe Richard, 
gör trädgården till ett friluftsmuseum. Under ditt besök 
kommer du att upptäcka dess jordiska dammar.



Chloe, Justine, Charlotte, Anaïs, Vindarnas ros, 
Barbara... är upphängda mellan himmel och jord. De 
slungar i solen.

ETT NYTT ZEN-UTRYMME 
Den exotiska trädgården har just expanderat.Allt för 
att koppla av och njuta av ett svalt utrymme med 
vattenfall, mister.

Solstolar finns tillgängliga för att sola i subtropiska 
plantager.En sann oas av lugn för att njuta av ett 
solbad och enastående utsikt.

PRISER, TIDTABELLER, TILLGÅNG
PRISER     

Barn under 12 år: gratis 
Studenter : 3,50 € 
Vuxna: 
- Från 1 april till 31 oktober: 6 € 
- Från 1 november till 31 mars: 4 € 
Gratis för barn under 12 år

ÖPPETTIDER   

Januari I februari i mars i november i december: 
09:00-16:30 
April I maj i juni i oktober: 09:00-18:30 
Juli I Augusti I September: 9 a.m. till 7:30 P.m.



TILLGÅNG

Det är mycket svårt att parkera nära trädgården.Föredrar 
bussen, TER eller till fots om du bor bredvid.

Alla ombord 
Parkeringsplatser plats Colette och Figuiera 
Parkering betalas från 1 juni.

Med tåg 
Hitta din rutt på SNCF  
Från SNCF-stationen i Eze sur Mer Take buss 83 
Busshållplatsen “Eze-Village”

Med buss 
Busshållplats “Eze-Village” Från Nice: 
Buss nr 112 Nice/Monaco 
Buss nr 82 Nice/Eze
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