
VILLA OCH TRÄDGÅRDAR 
EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
SAINT JEAN CAP FERRAT

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

Beläget på halvön Saint-Jean-Cap-Ferrat upptäck 
detta överdådiga palats. 
Animerad av audioguider, lära dig historien om den 
rosa villan och baronessan Beatrice de Rothschild.  
Runt huset, resa till Europa, Asien genom sina 9 
trädgårdar. Upptäck måste-se-evenemang som 
sommarlivet, Rosenfestivalen eller “Brunchez” på 
Villa Ephrussi de Rothschild. En musikshow, en 
restaurang för att dricka te eller smaka på kockens 
meny, allt görs för att tillbringa en trevlig dag eller 

kväll.

SAMMANFATTNINGSVIS 

Villan och dess historia
De 9 drömträdgårdarna



Händelser 
Restaurangen 
Scheman, Taris, mer info

 VILLAN OCH DESS HISTORIA

Omgiven av vackra trädgårdar med utsikt över 
Medelhavet, är det hem till baronessans rika 
konstsamlingar.Det tog sju år för en av Rivierans mest 
originella kvinnor, baronessan Beatrice Ephrussi de 
Rothschild, att bygga en av de vackraste platserna på 
franska rivieran.

Byggd på begäran och i bilden av baronessan. Villan 
Ephrussi de Rothschild ger dig det höga samhällets liv 
från början av 1900-talet. Den heter Côte d’Azurs juvel 
och blir ett måste i regionen. Varje år upptäcker 150 

1 Avenue Ephrussi de Rothschild, 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

message@villa-ephrussi.com

www.villa-ephrussi.com04 93 01 33 09

Användbara länkar



000 besökare sin rosa italienska renässansinspirerade 
arkitektur.

Utforskningen börjar med receptionsutrymmen, som 
uteplatsen, det stora och det lilla vardagsrummet. 
Sedan fortsätter vi med baronessans lägenheter, 
hennes rum, boudoir, hennes garderob, hennes 
badrum. Vi slutar med golvet tillägnad salongerna: 
gobelänger, apor, porslin och konstmässan i Fjärran 
Östern.

Under årens lopp har den som blev en av de största 
samlare av hennes århundrade, gjort sitt hem ett 
samlarhus där målningar av mästare (Fragonard, 
Boucher, Carpaccio, Tiepolo ...), sällsynta möbler och 
porslin från Royale Sèvres och Vincennes fabriker. 

DE 9 DRÖMTRÄDGÅRDARNA



Dessa grönområden som omger villan Ephrussi de 
Rothschild pryds av kolonnader, vattenfall, bassänger, 
blomsterbäddar och träd med sällsynta arter.

9 Edens utgör utsidan:  
• Fransk stil 
• Till den spanska 
• Florentinska 
• Lapidary 
• Japanska 
• Exotiska 
• Rosenträdgården 
• Provensalska

Beatrice ville återskapa känslan av att segla på sin båt 
medan i sin trädgård. Hon rekonstruerade sina minnen 
av att resa i var och en av sina trädgårdar. En sann 
botanisk resa har byggts.

HÄNDELSER     



NOCTURNALSNA AV VILLA EPHRUSSI DE 
ROTHSCHILD
Planerad på måndagar och tisdagar från början av juli 
till slutet av augusti från 19:30.m. till 12:.m. Ett ovanligt 
sätt att upptäcka huset och leva en drömkväll. 
De upplysta fasaderna på 1 500 ljus avslöjar 
arkitekturen i villan som skapar en magisk atmosfär. 
En musikalisk vatten spelshow äger rum var 20 
minuter under kvällen. Programmet och aktiviteterna 
varierar varje år. I tjänst kommer du att upptäcka 
konserter, liveshower, baletter, etc.

Restaurangen är exceptionellt öppen och en vin- och 
champagnebar finns närvarande. 

MUSIKALISKA KVÄLLAR 
Under hösten öppnar Villa Ephrussi de Rothschild sina 
dörrar för att njuta av en förälskad kväll: fredagen den 
24 september, lördagen den 30 oktober, lördagen den 
27 november.  
Trädgårdarna upplyst bara för dig, för en en-mot-
en middag eller med familjen, tillsammans med de 
vackraste klassiska låtar.

RESTAURANGEN     



Du kommer att njuta av fina middagar i baronessans 
matsal bevarad som i tid. Restaurangen har sina stora 
fönster från golv till tak och erbjuder en magnifik utsikt 
över Hamnen i Villefranche. På våren och sommaren 
kan du njuta av dess skuggiga terrass, som ligger intill 
den franska trädgården. Njut av en unik upplevelse i 
Beatrice Ephrussis tid. 
För att komma åt restaurangen krävs en biljett till villan 
Ephrussi de Rothschild. 
Boka din plats i restaurangen genom att kombinera en 
lunchrast eller en tepaus med ditt besök.

SCHEMAN, TARIS, MER INFO
PRISER 

Fullt pris 16 
Reducerad ränta 13 
Familjepris 44 
Natt fare 45 
Mindre 7 år gratis

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD OCH DESS 
TRÄDGÅRDAR  

Öppet dagligen. 
Februari till juni: 10 a.m. till 18:00.m. 
Juli och augusti: 10 .m till 19.m. 
September och oktober: 10:00-18:00 
November till januari: vecka 14:00 - 18:00 
helger och skollov 10:00 - 18:00

RESTAURANG OCH TE RUM SCHEMAN    

Öppet 11:00-17:30 (18:30 juli-augusti). 
Lunch från 12:.m till 15:00.m. 
Gourmetpaus från 15:00 till 17:30 (18:30 i juli-augusti)



Från november till januari är tesalongen öppen från kl. 
14.m till 17.30.m.

TILLTRÄDE MED TER, BUSS ELLER BIL

Med bil: Tillgång vid cornicebasen - Gratis parkering 
av Villa Ephrussi de Rothschild 
Med buss: Ta linje 15 stopp “Passable-Rothschild” 
Ta linje 10 stopp “St. John’s Bridge” 
Med tåg: Beaulieu-sur-Mer Station. 30 minuters 
promenad från stationen. Planera bra promenadskor 
så många klättrar.

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


