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Trädgårdsstaden
Men vad vore en beskrivning av sevärd-
heter i Menton utan att nämna trädgår-
darna?

En av de mest kända är Serre de la 
Madone på vägen mot Gorbio i Men-
ton. Majoren Lawrence Johnston, som 
skapade engelska Hidcote Manor, köp-
te 1924 sju hektar mark. Tack vare det 
milda klimatet kunde han odla växter 
som var för känsliga för England. Nu 
är platsen en unik samlarträdgård som 
samarbetar med andra botaniska träd-
gårdar för att bevara olika arters arv. 
Här finns bland annat lila näckrosor och 
en känd våräng med vilda amaryllis och 
blåblommande lökar.

Och det finns fler trädgårdar, som Val 
Rameh och Jardin Maria Serena.

I Italien, precis på andra sidan gränsen, 
längs vattnet på vägen till Ventimiglia, 
ligger Giardini Botanici Hanbury. Det 
är också en underbar vårträdgård. Mis-
sa inte den lilla stugan längst ner mot 
havet där man kan handla enklare för-
friskningar och även ett glas spumante!

Evenemang året runt
Det arrangeras många evenemang hela 
året i Menton. Det handlar ofta om 
temadagar av olika slag, som trädgårds-
veckor i Jardin Biovès under våren, 
utställning av arabiska hästar i juni el-
ler fotoutställningen Photomenton en 
vecka i november.

I Palais d’Europe framträder ofta stora 
artister inom musik, balett, dans och 
teater. Under 21 dagar i månadsskiftet 
juli-augusti hålls Festival de Musique 
Menton, som förra året firade 70-års-
jubileum. Då ljuder hela Menton av 
klangerna när världsartister spelar på 
torget framför basilikan Saint-Michel 
Archange och runt om i staden.

Vandra och åk skidor
Det finns många vandringsleder längs 
havet och i bergen nära Menton. Leder-
na hittas lätt i de gröna randonnée-kar-
torna som går att köpa i butiker. Blog-
gen Strövtåg i världen och Svenskar i 
Menton på Facebook tipsar också ofta 
om vandringar och trevliga händelser. 
Och för den som är sugen på skidåkning 
går det vintertid ett ”snötåg” till Limone 
i Italien tidigt på morgonen från Venti-
miglia och tillbaka sent på kvällen.

Det är på det hela taget extremt bra 
kommunikationer med tåg och buss 
längs kusten. Med tåget är det bara tre 
hållplatser mellan Menton och Monaco. 
Busslinje 100 går mellan Menton och 
Nice. Och Mentons senaste lokala till-
skott är en liten grön gratisbuss som går 
i en slinga runt i staden, La Navette.

På gränsen till Italien
Klassisk musik framför basilikan Saint-Michel Archange i Menton. Foto: Festival du Musique Menton

Den smaragdgröna viken Balzi Rossi bjuder 
på bad året runt.
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Här är ytterligare några tips för 
upptäckter kring franska Ri-
vierans östligaste stad, som har 

starka influenser av Italiens kultur.

Skyddad havsvik
Den gömda Medelhavsviken Balzi Ros-
si, med smaragdgrönt vatten, ligger 
knappt 600 meter in i italienska Ligu-
rien. I den skyddade viken kan man sola 
och bada även på vintern. Här finns 
också ett grottsystem och ett museum 
över de tidigaste bosättningarna längs 
kusten.

Menton har också två hamnar för fri-
tidsbåtar med promenadavstånd till Ita-
lien. Söndagar under vår och sommar är 
det vide grenier vid U Express i Gara-
van och varje fredag är det brocante vid 
Esplanade Francis Palmero.

Den som inte kan få nog av brocante 
kan titta in i Alibabas skattkammare, 
som den känns som, butiken Allo Ro-
bert på 2 Rue du Général Gallieni vid 
Mentons gamla stad. Sal efter sal med 
ett välorganiserat kaos av gamla ting.

Känd kock
För den som vill kittlas av kändiskopp-
lingar finns nyöppnade JR Bistronomie 
på 11 Rue Trenca. Chef Jérôme Rigaud 
har tidigare varit kock hos president 
Vladimir Putin och lagar nyskapande 
och kreativa rätter.

Och passar inte det finns det ungefär 
280 caféer, barer och restauranger till i 
staden.

Delar av det här numret utspelar 
sig i Menton. Men Menton är så 
mycket mer än Citronfestivalen.


