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D’AZUR

Gå till MIP-trädgården för en interaktiv rundtur, 
känn och rör vid Medelhavsfloran. Trädgården, 
i samarbete med International Museum of 
Perfumery (MIP), introducerar dig till blommor och 
växter som används för att skapa parfymer. På 2,5 
hektar uppdelade i flera tomter kan du njuta av en 
trevlig luktpromenad. Du kan välja mellan en gratis 
eller guidad tur.  Du har möjlighet att picknicka 
i trädgården. Utöka din upplevelse genom att 
anmäla dig till workshops med dina barn. Under 
hela året äger evenemang rum i MIP-trädgården: 
utställningar, montrar, verkstäder... Missa inte 
majrosskörden, exklusivt i maj.

SAMMANFATTNINGSVIS
Bra planer

Interaktiv botanisk trädgård 

Guidad tur  



Picknick i trädgården 

Öppettider, priser och åtkomst 

BRA PLANER

INTERAKTIV BOTANISK 
TRÄDGÅRD 

Upptäck den interaktiva MIP-trädgården som 
väcker dina sinnen. Våga dig in i tomterna, lukta, 
rör vid blommorna och deras lövverk. För varje art, 
en förklarande panel om historia, ursprung och 
användning av blommor i parfymeri. Upplev denna 
upplevelse som om du valde dofterna av din nya doft.

EN LUKTRESA

MIP-trädgården, tack vare sin väg, introducerar dig 
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till dofter och luktnoter som används i parfymeri. 
Luktvägen börjar på toppen av leden där doftande, 
aromatiska växter och några av de parfymerade 
växterna i Grasse-regionen minglar. 

Växterna klassificeras av luktzoner: blommiga, 
träiga, fruktiga, kryddiga kulinariska och örtartade 
anteckningar ... Närma dig varje tomt för att lukta 
dessa olika dofter medan du passerar handen genom 
växterna. Några av arterna används i bensin och andra 
fungerar som inspiration för parfymören.

VÄXTKONSERVATORIET

Vinterträdgården upptar 2/3 av den botaniska 
trädgården och reproducerar fälten av blommor som 
odlades vid den tiden. Det finns odling av Grasse-
doftande växter som majrosor, iris, claret sage, 
narcissus, pelargonium rosa, jasmin ... En tomt 
tillägnad odling av centifolia, medan bredvid en kultur 
av förfäderna till centifolia. Andra medelhavsväxter finns 
som timjan, svarta verser, citrongräs, oliv, vinstockar, 
vete...



GUIDAD TUR
Besök MIP-trädgården självständigt eller tillsammans 
med en guide. En gång om dagen erbjuds en guidad 
tur med tema: botanik, destillation och utvinning av 
parfym essens ... 

Läs mer om: 

• växternas historia 

• användning av blomma i parfymeri 

• familjer och särdragen hos varje art

• typiska Medelhavsväxter 

Tillgång till trädgården betalas, men den guidade turen 
är helt gratis. Tidtabellerna för den guidade turen: 

• April och maj: Lördag och söndag kl. 15.m.

• Juni till augusti: Lördag kl. 10.30.m.

• September till november: Lördag kl. 15.m.

PICKNICK I TRÄDGÅRDEN
Din paus i picknickluften i MIP-trädgården omgiven 
av vacker flora och dess vackra landskap. Sitt under 
pergolan, på picknickbord eller solstolar. Njut av din 
måltid medan du överväger landskapet omgivet av 
flera arter: fåglar, rosor, jasmin...

ÖPPETTIDER, PRISER OCH 
ÅTKOMST  



ÖPPETIDER

Sommar (maj-augusti): Varje dag från 10 .m till 19.m.

Höst (september-november): Varje dag från 10 .m till 
17:30.m.

Årliga stängningar: december till mars, 1 maj.

PRISER 

Gratis (på bevis): under 18 år, arbetslös, 
funktionshindrad, ICOM, 1:a söndagen i varje månad 
(höst).

Fullt pris: 4 euro (från 18 år och äldre)

Halva priset: 2 euro (grupp mer än 10 personer, 
studenter över 18 år och vid presentation av biljetten 
till ett av MIP / PIJ-museerna som är giltiga i 7 dagar)

Årlig PIJ - Individuellt pass: €10 

Årlig PEDM - Familjepass: €12

Gratis guidad tur förutom rätten till tillgång till MIP-
trädgården.

TILLGANG

Lätt att nå med bil 20 minuter från Grasse.

Gratis parkering vid ingången.

PMR tillgänglighet och barnvagnar.
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