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14onacos hovedstad I4onte
Carlo rummer et sandt over-
fl ødishedshorn af kasinoer,

det ene mere luksuriøst og elegant
end det andet. 14an er velkommen til
at slentre rundt, men skal nok have
andet på end shorts os trekkins-
støvler, hvis man vil indenfor ved de
grønne spilleborde. Ikke sjældent ser
mån kendisser oo åndre i den celebre
kateqori - så dre;scoden er derefter.

14us6e Oc6anographique De
llonaco har til huse i en smuk
gammel bygninq oq indeholder

bl.a. åkvårium med korålrev- haier
oq farvestrålende trooenst. iqa,i tan
osså finde en modelaflacques cou-
steaus dykkerskib calypso, samt en
lille etnografisk samling og en kun
studstillinq. 14useet har varierende
udstillinser, os i år vises f.eks. en film
om Fyrst Albert 2.'s rejse til Antarktis.

a Fvrsteslonet Pålåis du Prin.e i

{ b;delen Mona.o ville liooer DåY e; bjerqtop oq danne. iånrrrm
ilandet. Herfra er der en flot udsigt
over havnen, bjergene, lvliddelhavet
oq hele lvlonaco. I'1an kan opleve
vaqtskiftet hver daq på slottet oq qå
rundt ide hysselise små sader På
vej ned af bjerget kan man slappe af i

den flotte park Jardins Saint l4artin.

, IVonaco har et veludbyqqet bus
ala oq Loqsystem, både indenriqs

oq El Frankflq, 5vrpEure tll Nrce
oq cannes kan godt betale sig. Især
Nice har gode shoppingmuligheder
oq gode restauranter, men er noget
mere turistet. Prisniveauet for over-
natning er ret højt i lvlonaco, oq det
er billigst at bo på den franske side.
Hotelpriser i det lille fyrstedømme
starter ved ca. 100 Euro for et sim-

F Monre Cårlos berømte Formel
\ 1 Grånd Prix årvilles hvert år iv mar med deltaqere oq tilskuere

fra hele verden. Start- os mållinjen
er strategisk placeret midt i det lille
land, ud til havnepromenaden og
hovedqaden Boulevard Albert-1er
lvlonaco er i det hele taget stedet hvis
man vil svælqe i dyre 09 eksklusive
sportsvogne som Ferrari o9 Lam
borghini.
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