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Denna plats ligger centralt i det
14 hektar stora grönområdet
Maourine med dess damm,
och denna plats gör det möjligt
för besökaren att vandra längs
”Sentier oublié” (den glömda
stigen) längs en vassbädd för att
upptäcka naturen i vilt tillstånd
innan man anländer till den
del som kontrolleras av människan: solskydd, restaurangen
la Noria, grönsaksodlingar från
hela världen ... Aktiviteterna
planeras i takt med årstiderna:
kurser i gourmetmatlagning
och trädgårdsarbete, helgevent,
tematiska besök, festligheter...
 La Noria
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Basso Cambo
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Ramonville

Vägbeskrivning
TIL MUSEET
stadens centrum

Montréal-du-Gers paleontologiska plats
Denna paleontologiska plats upptäcktes
1987 och förvaltas sedan dess av
Toulouses museum. Detta är en av
Europas största paleontologiska platser
och Frankrikes viktigaste på hundra år.
Den är ca 17 miljoner år gammal.

TILL MUSEETS
TRÄDGÅRDAR
i Borderouge

Muséum d’Histoire Naturelle
(Naturhistoriskamuseet)
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse.

Ingång mellan
nr. 24 och 26
avenue Bourgès-Maunoury.

Métro B, station Carmes
eller Palais de Justice.
Spårvagn Garonne T1, T2,
slutstation Palais de Justice.
Buss nr 1, 2, 10 och 12.

Öppettider

Öppettider

från kl. 10.00 till 18.00

Restaurangen Le Moaï
www.lemoai.com

Métro B, station Borderouge
och buss nr 36, station Ségla..

Öppet från 2 maj
till 31 oktober från kl. 10.00 till
12.30 och från kl. 14.00 till 18.00
Öppet för grupper
hela året enbart vid reservation.

Restaurangen La Noria
www.lanoria-toulouse.fr

4 nya djurarter har upptäckts här.
Naturhistoriskamuseet och museets trädgårdar är stängda
på måndagar, samt den 1 januari, 1 maj och 25 december.

Montréal-du-Gers paleontogiska plats

Eurolistriodon tenarezensis
”Vildsvin”

Lieu dit Béon (D113) - 32250 Montréal-du-Gers
GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Hispanotherium beonense
”Rhinoceros”

Ampelomeryx ginsburgi
”Rådjursgiraff”

Amaranthaceae
”En halophilisk växt”

Glyptostrobus
”Barrträd
från Kina”

Hyotherium lacaillei
”Vildsvin”

www.museum.toulouse.fr
Tél. : 05 67 73 84 84
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 På det stora torget,
elefanten Punch och
quetzalcoatlus

 Den 120 meter långa
glasväggen

 Restaurangen Le Moai

aturhistoriska museet i Toulouse
är det största i Frankrike efter
det naturhistoriska museet
i Paris. Museet i Toulouse firade sitt
150 årsjubileum 2015. Detta museum
erbjuder allmänheten en museografi
och arkitektur från 2000-talet då det
kombinerar tegel från ett gammalt
kloster och glas på väggmuren (unikt i
världen). Den permanenta utställningen
visar upp 8 000 föremål, av de
2,5 miljoner i reserv, och föremålen
används för att beskriva människans
relation till naturen och miljön.

 Kontinenternas förflyttning

 Möt dinosaurierna...

…valen 

Den botaniska trädgården
Henri Gaussen

Samlingarna i Toulouses museum
är kända för: paleontology och
historia, ornitologi (tack vare en
samling på 4 500 exemplar av fåglar
från tempererade och palearktiska
regioner), etnografi, med särskilt
anmärkningsvärda föremål från
oceanien.
Toulouses museum utvecklar
sitt mottagande av allmänheten.
Medarbetarna står till din tjänst med
sin kompetens för att ackompanjera
dig under ditt besök eller ”à la carte”
gällande olika ämnen och detta
gäller alla målgrupper (små barn,
funktionshindrade...). Du känner igen
medarbetarna tack vare den badge
de bär, och de står till ditt förfogande
under de tillfälliga och permanenta
utställningarna, samt under experiment
eller studier av föremål i labbet
(offentliga) och i verkstaden (barn från
3 till 6 år).
Under skolloven finns ett särskilt
program för barn och ungdomar, med
shower, högläsning, animationer runt
föremålen i de olika samlingarna.

Museet vetter mot den fantastiska spiralen i den botaniska
trädgården Henri Gaussen.
Här kan du upptäcka växter genom etnobotaniska
samlingar med matväxter,
industriella växter, örter,
växter som användes för
läkemedel eller giftiga växter.
I de delar av museet som
är avsedda för växthus finns
samlingar som visar den
extrema mångfalden av de
anpassningar som växterna
utvecklar för att anpassa sig
till extrema miljöer. Entré till
växthusen ingår i museets
inträdesbiljett.

DELTA…

 Historieberättare på mediatekets
ungdomsavdelning ”varför inte?”

 Emile Cartailhac-biblioteket:
20 700 verk att konsultera.

 Lista på medling

Museet är också ett bibliotek för vuxna
och ett bibliotek för barn med 20 700
dokument (böcker, DVD, etc.) inklusive
572 prenumerationer och 119 000
fotografier som kan konsulteras.

 Ketzal Boutik

Museet har också en butik, Ketzal
Boutik, som erbjuder ett brett utbud
av noggrant utvalda produkter,
ett auditorium med 186 platser och
två gourmetrestauranger.

…och ornitologisamlingen

 Gör experiment i labbet .... lära sig och samtidigt ha roligt i verkstaden

Konferens i auditoriumet Picot de Lapeyrouse 

