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Ringa hem
För att ringa till Sverige, slå 0046 
eller +46 och sedan riktnumret 
och lokalnumret utan nollan.

Ringa hit
Slå 0033 eller +33 och sen 
riktnumret utan den första 
nollan och därefter lokalnumret 
för att ringa från Sverige (eller 
från din svenska mobil på plats).

Larmnummer
Vid nödfall är larmnumret 112. 
För polis ring 17, brandkår 18 

och ambulans 15. Larmnummer 
för försäkringsbolagshjälp: 
Euroalarm: +46 770 456 919
SOS international 
+45 701050 50
Europ assistance 
+46 858 771 700.

Ambassad 
w Rue Barbet-de-Jouy 17, Paris. 
Telefontid: 8.30–13 och 14–17, 
måndag till fredag.
Tel: +33 144 188 800
E-post: info@amb-suede.fr
S www.swedenabroad.com/sv-SE/

Ambassader/Paris/Kontakt/Ambassa-
den--konsulat/

Konsulat
Konsulat i Nice gamla stad:
w Place Charles Félix, Nice.
Tel: +33 426 303 600
E-post: info@consulat-suede.fr
S www.consulat-suede.fr
Konsulat i Monaco:
w Consulat de Suède, Immeuble 
Est-Ouest, Bd Princesse 
Charlotte 24. 
Tel: +377 979 722
E-post: info@consulatsuede.mc

Turistinfo på svenska
Franska turistbyråns hemsida 
på svenska täcker hela landet. 
Utmärkt inspirationskälla 
snarare än en sajt med alla de 
rätta webbadresserna, även om 
det finns gott om länkar.
S sca.france.fr/sv

Tips för hela rivieran
Officiell turismhemsida för 
hela Côte d’Azur, dvs Franska 
Rivieran mellan Menton och 
Saint Tropez. Mycket användbar 

när man vill upptäcka trakten.
S www.frenchriviera-tourism.com

Bästa maten
Lättanvänd sida på engelska 
där man snabbt söker fram 
rutter, sevärdheter och bra 
matställen, inklusive alla med 
Michelinstjärnor. 
S viamichelin.com

Det mesta om Nice
Rivierans största stad Nice 
officiella turismhemsida. 

Förutom massor av matnyttig 
info, finns bra broschyrer 
att ladda ner med tips om 
restauranger, affärer med mera.
S www.nicetourisme.com

Guide till lyxlivet
Ute efter ett liv i lyx? Här listas 
allt från de bästa golfbanorna 
till restaurangerna du måste 
testa och klubbarna den med 
både pengar och hög status inte 
behöver köa till.
S frenchrivieraluxury.com
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Franska Rivieran – eller Côte d’Azur som 
fransmännen själva säger – är ett av 
världens populäraste semesterresmål – 

sommar som vinter. 

Från Saint Tropez i väst till Menton i öst – 
den sträcka som oftast definieras som Franska 
Rivieran – är det bara 15 mil. Men här finns 
väldigt mycket att se och göra.

Enklast om man vill se mycket är helt klart 
bil, speciellt när man vill göra avstickare 
upp i bergen eller för att ta sig till stränder 
bortom de klassiska badorterna. Trots väldigt 
många tips sätter vårt utrymme gränser och 
allt vi gärna haft med kom inte med. Men 
godbitarna lär räcka ändå: badstränder, 
gourmetmat, högklassiga museer med mera. 

Gillar man konst är Rivieran rena drömmen. 
Nästan varenda berömd konstnär har någon 
gång bott och verkat på Rivieran – som 
Picasso, Monet och Chagall. Nästan varenda 
berömd kändis har också hängt här. Efter 
andra världskriget föddes sommarturismen 
som fick en extra kick när en lättklädd, 

charmig och sensuell ung Brigitte Bardot 
badade i Saint Tropez i Roger Vadims film 
Och Gud skapade kvinnan. Sen dess har 
kusten funnits på kartan för alla med pengar: 
ingenstans ser man så många flådiga yachter, 
sportbilar och privatjets. 

Men det går att pressa utgifterna rejält – 
speciellt med bil då man kan boka pensionat 
på småorter en bit ifrån de dyraste städerna. 

Så njut i 
solen, slå 
upp ett glas 
blekrosa 
rosévin från 
trakten, 
plaska med 
fötterna i 
de azurblå 
Medelhavet 
och blicka ut 
över kusten 
och Alpernas 
högsta toppar
långt i fjärran.
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5 x praktiska fakta

5 x viktiga fakta

Stjärnspäckat och fyllt av nöjen

Text & foto: JOHAN ÖBERG

Pass
Frankrike är med i EU:s 
Schengensamarbete så pass 
borde inte behövas. Men i och 
med undantagstillståndet i 
Frankrike och skärpta regler i 
Sverige så bör man ta med pass. 

Pengar
1 euro = 100 cent = 10,20 
kr (maj 2017). Bankerna är 
vanligen öppna måndag–fredag, 
8.30–12 och 13.30–16.30. 
Växlingskontor även öppna på 

kvällar och helger. Det finns gott 
om uttagsautomater. De flesta 
ställen tar kort. Prisnivån ligger 
aningen under den svenska.
S www.forex.se
S www.x-change.se

Säkerhet
Fransk trafik kan vara ganska 
hetsig och många bilister 
ligger alldeles för nära i hög 
fart. Inbrott i bilar förekommer, 
så lämna inga värdesaker 
synliga. Ficktjuvar förekommer 

också, men överlag är Rivieran 
tämligen tryggt.

Dricksvatten
Kranvattnet är ofarligt och 
serveras gratis, ofta kylt i gamla 
vinflaskor om man ber om det.

Språk
Franska. Många kan ingen eller 
dålig engelska. På östra Rivieran 
kan många italienska. På hotell 
och de flesta restauranger kan 
alltid någon hygglig engelska.

El och telefon
220 volt, som i Sverige, med 
samma typ av kontakter, ibland 
med en extra utstående pigg 
som gör att platta kontakter men 
inte alla jordade passar.

Internet
De flesta hotellen har fri wifi 
liksom en del kaféer och 
matställen.

Porto
Ett frimärke för vykort och brev 
under 20 gram till Sverige kostar 
1,10 euro och kan köpas på 
posten och där vykort säljs.

Säsong
När man ska bila är perioden 
från mitten av juli till slutet av 
augusti knepigast på grund av 
all semestertrafik. Härligast 

är april–maj och september–
oktober, men även vintrarna 
bjuder på många soliga vårlika 
dagar.

Dricks
Lägg dricks på restaurang om 
du är nöjd med mat och service. 
Lämplig nivå är densamma 
som i Sverige eftersom en 
serviceavgift ingår i priset.
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5 x ta sig runt
Trafikregler, nödvändiga 
papper och utrustning
Registreringshandlingar, för-
säkringspapper och körkort 
ska vara med. Säkerhetsväst 
är obligatoriskt och ska tas på 
vid stopp längs vägkanten. Har 
man ingen säljs de billigt på alla 
mackar. Barn under 26 kg måste 
använda barnstol/bilkudde plus 
bälte. Högsta hastighet i tätort: 
50 km/h, på landsväg max 90 
km/h och motorväg max 130 
km/h. Fortkörare får böterna 
hemsända om man fångas av 
fartkameror, oavsett om man kör 
egen bil eller hyrbil. Halvljus är 
inte obligatorisk i dagsljus, utom 
vid dålig sikt. Barn under tio år 
får inte sitta i framsätet.

Alkohol och bilkörning
Promillegränsen är högre än i 
Sverige: 0,5 promille mot 0,2. 
Enligt fransk lag ska man ha en 
alkomätare i bilen: Bra sådana 
är dyra, men franska mackar 
har engångsmätare – éthylotest 
à usage unique – för 1–2 
euro. Enligt Motormännen är 
avsaknad av mätare enbart ett 
problem om man blir stoppad av 
polisen och har druckit alkohol.

Motorvägsavgifter
Nästan alla motorvägar är 
avgiftsbelagda. Man betalar vid 
avfart eller vid stationer. Om 
stationerna är obemannade bör 
man ha exakt växel alternativt 
betala med kort i automat. 
Avgifterna ligger mellan 50 cent 
och en euro per mil.

Parkering
Avgiftsfri parkering är en raritet 
i franska städer utom de minsta, 
liksom på p-platser i anslutning 
till stränderna där det ibland 
är rejält dyrt. Var observant på 
parkeringsförbud, på Rivieran 
tvekar myndigheterna inte att 
bogsera bort felparkerade bilar. 
Enklast är oftast p-garage.

Vägval
Har man brått är motorvägarna 
alltid att föredra. Även de större 
kustvägarna leder genom 
städerna vilket ofta är mycket 
tidsödande. 
Det finns gott om vackra 
vägsträckor, både vid havet och 
uppe i bergen. 
Två sådana är La Grande 
corniche och Moyenne corniche 
mellan Nice och Menton, båda 
högt upp på bergssidorna. 
Kustvägen närmast havet är 
också väldigt fin här. 
En annan exceptionell sträcka är 
kustvägen Corniche de l’Esterel 
mellan Cannes och Saint-
Raphaël.

Ladda ner fler reseguider på www.aftonbladet.se/reseguider

5 x resa hit
Reguljärflyg
Flygvalet för den som vill 
bila (med hyrbil) på Rivieran 
står främst mellan Nice och 
Marseilles. Nice har betydligt 
fler direktflyg till Sverige än 
Marseilles, som ligger cirka 1,5 
timmes bilkörning väster om 
Saint Tropez.
Norwegian och SAS och flyger 
direkt till Nice från Stockholm, 
Göteborg, Köpenhamn och 
Oslo. Pris t o r Stockholm – Nice 
börjar runt 1 500 kr, men hamnar 
ofta runt det dubbla. Båda 
bolagen har också direktflyg 
till Marseilles sommartid med 
priser från under 1 500 kr. 
S www.sas.se
S www.norwegian.se

Biltåg
Biltåg är inte supersmidigt 
från Sverige. Närmsta station 

att börja resan på är Hamburg 
och de tar bil och passagerare 
en natt söderut till exempelvis 
Baseltrakten eller norra Italien 
men inte till Rivieran. Från Paris 
finns biltåg till Rivieran.
S www.urluabs-express.de
S www.bte-autoreisezug.de
S autotrain.voyages-sncf.com

Hyrbil
Utbudet av hyrbilar är stort och 
enklast är att hämta upp bilen på 
ankomstflygplatsen. Mot avgift 
kan man normalt lämna bilen på 
en annan flygplats vid hemresa. 
En veckas bilhyra av en småbil 
typ Ford Fiesta kostar mellan 
1 500 och 2 500 kr. I högsäsong 
blir i stort sett allt fullbokat. 
S www.rentalcars.com 

Köra hela vägen
Det är 179 mil från Malmö 

till Nice, kortaste vägen 
inklusive färja mellan Rødby 
och Puttgarden. Kostnaden för 
bensin, färja, mat på resan och 
vägavgifter hamnar på cirka 
3 000 kr enkel resa.
S www.viamichelin.com

Vägval
Att köra på för att komma fram 
snabbt är ett alternativ och då 
går resan från Malmö via Rødby-
Puttgarden, genom Tyskland på 
Autobahn, en kort bit i Österrike, 
Schweiz och Lichtenstein och 
genom nordvästra Italien. 
Men gör man resan till en del 
av semestern finns gott om 
intressanta alternativ, som att 
svänga in i Frankrike och resa 
ner genom Rhonedalen, där 
Michelinkrogarna och berömda 
vinområden ligger tätt.
S www.viamichelin.com

Bensin – essence
Bensinmack – station-service
Verkstad – garage
Bil – voiture
Bilkarta – carte routière
Bilkö – embouteillage
Biluthyrning – location de 
voitures
Blyfri – sans-plomb 
Parkera – se garer
Rakt fram – tout droit 
Bilbälte – ceinture de sécurité
Till höger – a droite
Till vänster – a gauche
Biltull – péage

Minilexikon

Betalstation på motorvägen.

Det finns många avstickare att göra på vägen ned till Rivieran.
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5 x boende – budget och mellanklass5 x boende – lyx
Mercure Thalassa Fréjus
Hälsosamt modernt hotell 
med stort poolområde, 
thalassoterapicenter, 
lågkalorimat för den som 
önskar. 
Kort promenad till havet och 
dubbelrum från tusenlappen 
sommartid.
Tel: +33 (0)4 945 255 00
w Rue Des Forces Françaises 
Libres, Fréjus
S www.thalassa.com/Fréjus

Hotel Cristal
Fräscht nyrenoverad 4-stjärnig 
elegans i Cannes med ovanligt 
snygga badrum och fin egen 
pool, en kortkort promenad från 
havet. Dubbelrum från strax 
under 2 000 kr sommartid.

Tel: +33 (0)4 925 929 29
w Rond Point Duboys D’angers 
13-15, Cannes
S www.hotel-cristal.com

La Garoupe-Gardiole
Mysigt villalikt mellanklasshotell 
precis mellan Antibes och 
San Juan, med gångavstånd 
till båda. Bra poolområde och 
lummig trädgård. 
Dubbelrum i juli från en 
tusenlapp.
Tel: +33 (0)4 929 333 33
w Chemin De La Garoupe 60/74 
Antibes
S www.hotel-lagaroupe-gardiole.com

Hotel Chambord
3-stjärnigt modernt hotell där 
de ljusa, rymliga rummen med 

balkong varifrån man ser havet 
är härligast. Har fria p-platser 
i källarplanet – inte vanligt 
annars. Dubbelrum från 1 200 kr 
sommartid.
Tel: +33 (0)4 933 594 19
w Avenue Boyer 6, Menton
S hotel-chambord.com

Hotel Villa Rivoli
Supercharmigt hotell i belle 
époque-stil från 1890-talet. Ett 
par minuters promenad från 
havet. 
Dubbelrum från 900 kr 
sommartid och man kan 
reservera p-plats på den lilla 
gården.
Tel: +33 (0)4 938 880 25
w Rue de Rivoli 10, Nice
S villa-rivoli.com

Negresco
Klassisk femstjärnig lyx precis 
vid havet i Nice. Servicen är på 
topp och självklart har man en 
Michelinkrog – Chantecler, även 
om den enklare La Rotonde 
där man serverar frukost är 
ännu maffigare då inredningen 
kommer från en gammal 
karusell. Dubbelrummen ligger 
runt 3 500 kr sommartid, men 
precis som alla andra lyxhotell 
längs kusten är den prismässiga 
spännvidden stor över året.
w Promenade des Anglais 37, 
Nice
Tel: +33 493 166 400
S www.hotel-negresco-nice.com

Hotel La Pérouse
En gömd pärla i Nice. Från 
receptionen vid gatan tar man 
hissen upp sex våningar till ett 
solgult boutiquehotell dolt av 
fastigheterna framför. Huset 
klättrar upp för kullen med 
slottsruinen, har pool och en 
utsökt restaurang. Fin utsikt. 
Dubbelrum kostar runt 3 000 kr i 
högsäsong.
w Quai Rauba Capeu 11, Nice
Tel: +33 493 623 463
S www.hotel-la-perouse.com

Intercontinetal Carlton
Klassiskt filmstjärnehotell på 
Croisetten i Cannes. Kanske inte 
stans allra bästa längre, men 
definitivt det mest. Dubbelrum 
från drygt 5 000 kr sommartid 
och då kostar frukosten en 
femhundring per person därtill.
Tel: +33 4 930 640 06
w Boulevard de la Croisette58, 
Cannes
S www.intercontinental.com

Le Mas de Pierre
5-stjärnigt drömboende i 
vackra bergsbyn Saint Paul 
de Vence, med konstmuseet 
Fondation Maeght som granne. 
Poolområdet inbjuder till 
hela-dagen-häng, rummen 

är vackra och den med ännu 
tjockare plånbok väljer ett 
av de fristående lanthusen i 
traditionell provencalsk stil. 
Dubbelrum från 3 500 kr 
sommartid.
Tel: +33(0)4 935 900 10
w Route des Serres, Saint-Paul-
de-Vence
S www.lemasdepierre.com

Château de la 
 Messardière
Sugen på att bo som en kung? 
Detta rosa slott på en kulle ovan 
Tahitistranden ligger inbäddad 

bland parasollpinjeträd, har 
vackert poolområde och 
vackra stora rum, många med 
rejält tilltagen privat terrass. 
Fri transfer till stranden 
och stan dygnet runt, egen 
gourmetrestaurang och 
toppservice bäddar för en 
skön semester. Men så kostar 
dubbelrummen nästan 7 000 
kr per natt i början av juli – 
inklusive en härlig frukost och 
över 10 000 15 juli–15 augusti.
Tel: +33 (0)4 945 676 00
w Route De Tahiti, Saint-Tropez
S www.messardiere.com

5 x lokal mat
Skaldjur
Kusten älskar sin fisk och sina 
skaldjur. Testa den fullmatade 
fisksoppan/grytan bouillabaisse 
eller moules frites – vinkokta 
musslor (ofta ett helt kilo) med 
skal plus pommes frites. Eller 
varför inte ett dussin läckra 
ostron från odlingarna i Sète, en 
bit västerut.

Socca
Den snabbgräddade 
kikärtspannkakan socca är 
mer än någon annan mat Nice 
kännemärke och dessutom billig 
att äta.

Glass
Närheten till Italien bidrar till 
att det är så lätt att hitta läcker 
glass och sorbet på Rivieran. 
Räkna med 30–50 kr för två 
kulor i strut.

Squashblommor
Vi äter ju en del squash även i 
Sverige, men har helt missat att 

de fina gula blommorna går att 
äta – gärna friterade och fyllda 
med kalvfärs.

Salad Niçoise
Tomater, tonfisk, hårdkokt ägg, 

kokt potatis, gröna bönor, oliver 
från trakten, ansjovis och ibland 
salladsblad blir en härlig och 
berömd sallad med sitt ursprung 
just här. Finns på nästan alla 
menyer.

Hotel Château de la Messardière.

Moules frites.
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5 x favoritrestauranger

5 x dryck

L’Escale
Läckra, egensinniga rätter där 
det bästa ur de japanska och 
franska köken fogats samman. 
Som extra krydda har man 
toppvy över vad som händer 
på kajen i Vieux Port och kan 
dessutom doppa fötterna i den 
finaste korallsand, då golvet 
täckts med just det. Räkna 
med att även lunch drar i väg 
upp mot 500 kronor, men en 
klassiker som moules frites går 
oftast att få för under 200.
Tel: +33 (0)4 941 701 23
w Quai Jean Jaures 9, Saint 
Tropez
S www.escale-st-tropez.com

L’Amandier de Mougins
Provencalsk krog som varit en 
succé i decennier. Var Picassos 
favoritställe när han bodde här 
i byn Mougins sina sista år. 

Lunch, inklusive huvudrätt, ett 
glas vin och café gourmand 
går på 22 euro, kvällsmenyerna 
ligger mellan prisvärda 29 och 
55 euro.
Tel: +33 (0)4 939 000 91
w Avenue Jean-Charles Malle 48, 
Mougins
S www.amandier.fr

L´Escalinada
Mysigt med läcker lokal mat i en 
gränd i Vieux Nice. Smaka gärna 
deras fyllda squashblommor. 
Huvudrätter som piccata på kalv 
och Daube à l’ancienne ligger 
runt 20-eurossträcket.
Tel: + 33 (0)4 936 211 71
w Rue Pairolière 22, Nice
S www.escalinada.fr

Le Figuier de St-Esprit
Antibes bästa restaurang 
ligger i ett vackert stenhus 

precis vid havet i Gamla stan. 
Sydfransk mat på fina lokala 
råvaror. Lunchmenyn ligger på 
38 euro och kvällens avsevärt 
mer överdådiga menyer kostar 
83 respektive 123 euro. Ett 
vinpaket därtill går på 50 euro.
Tel: +33 (0)4 933 450 12
w Rue Saint-Esprit 14, Antibes
S www.christianmorisset.fr

L’Oursin Bleu
Inled med en klassisk sydfransk 
fisksoppa för 18 euro, fortsätt 
med piggvar som huvudrätt 
á 36 euro och avsluta med en 
spännande chokladanrättning 
för 15. Eller välj något helt annat 
– allt är gott på den här kreativa 
menyn!
Tel: +33 (0)4 930 190 12
w Quai de l’amiral Courbet 11, 
Villefranche-sur-Mer
S www.restaurant-oursin-bleu.com

Rosévin
Provence, som ju Rivieran är 
en del av, är roséland. Så drick 
den blekrosa drycken och bli 
överraskad hur bra rosévin kan 
smaka. De bästa vinerna från 
kusten göra runt Saint Tropez, 
men på kullarna ovan Nice finns 
faktiskt också två vingårdar.

Pastis
Anisspriten som när den ska 
drickas blandas med lite vatten 
och får en mjölkigt gul ton 
påminner om grekisk ouzo, men 

har mycket mer elegans. Flera 
kända märken produceras i 
Provence, men Henri Bardouin 
är i en smakrik klass för sig – 
testa!

Champagne
Rivieran är glamour och glamour 
kräver det finaste bubblet. 
Ganska dyrt på restaurang, men 
många väljer ändå att börja 
middagen med ett glas.

Kaffe
En liten café express är ju alltid 

rätt. Oftast är det lite billigare att 
dricka sitt kaffe vid bardisken än 
om man slår sig ner vid ett bord. 
Räkna med 1,50–2 euro.

Vatten
Eau gazeuse eller non gazeuse? 
Kolsyrat eller stilla - det är frågan 
man får vid varje måltid. Vill man 
få gratis vatten ber man i stället 
om eau de table – bordsvatten 
som köket ofta kylt i gamla 
vinflaskor. Det smakar oftast 
utmärkt och kranvattnet är 
säkert att dricka.

Munkarnas vin på Ile St-Honorat.

Restaurang L’Escale.
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5 x Michelinrestauranger

5 x nattliv

Le Louis XV – Alain 
 Ducasse à l’Hôtel de 
Paris
Franska Rivierans enda 
3-stjärniga Michelinkrog finns 
i Monaco. Två härliga menyer 
för 240, respektive 330 euro och 
à la carterätter från en bit över 
100 euro styck (gäller även de 
flesta förrätterna). Men så blir 
den Provenceinspirerade maten 
ett minne för livet för detta är 
matlagning upphöjd till konst. 
Boka bord i mycket god tid!
Tel: +377 980 688 64
w Place du Casino, Monaco
S www.hoteldeparismontecarlo.com

La Chèvre d’Or 
För i dessa sammanhang 
humana 85 euro kan man få 
en 3-rätterslunch på denna 
2-stjärninga Michelinkrog i 
bergsbyn Èze. Kvällstid blir 
notan för en meny 145–240 
euro. Makalös utsikt.
Tel: +33 (0)4 921 066 66
w Rue du Barri, Èze
S www.chevredor.com

Paloma
Gourmetmatbyn Mougins har så 
klart en 2-stjärig Michelinkrog 
också. På Paloma serveras 
sydfransk mat som ibland blir 
riktigt originell. Menyerna kostar 
95 respektive 155 euro, à la 
carte-huvudrätterna runt 85.
Tel: +33 (0)4 922 810 73
w Avenue du Moulin-de-la-Croix 
47

Le Chantecler
Flaggskeppet bland Nice 
finrestauranger. Ligger i 

Hotel Negresco och har två 
välförtjänta Michelinstjärnor. 
Servicen är på topp och allt är 
väldigt elegant – kom finklädd. 
Priserna är höga, men tar man 
den utsökta 6-rättersmenyn, 
med några fria smårätter därtill 
får man mycket njutning för sina 
110 euro. Vill man slå på ännu 
större finns en signaturmeny för 
230 euro.
w Promenade des Anglais 37, 
Nice
Tel: + 33 (0)4 931 664 00
S www.hotel-negresco-nice.com

Les Terraillers
Kombinera det fina Légermuseet 
och glasbruken i Biot med en 
1-stjärnig Michelinupplevelse. 
Rivieran har 2017 en 3-stjärning, 
tre 2-stjärniga och 21 1-stjärniga 
matställen att välja på. Härlig 
lunchmeny för 43 euro och 
kvällstid kostar än finare menyer 
74 respektive 85 euro – testa!
Tel: +33 (0)4 936 501 59
w Route du Chemin-Neuf 11, Biot
S www.lesterraillers.fr

Le Ghost
Nice är – med konkurrens från 
Monaco – bästa stället för nattliv 
sett över hela året. En del mindre 
orter har klubbar/barer som bara 
är öppna april–oktober. Det lilla 
dansgolvet på den här hippa 
klubben i Vieux Nice vibrerar av 
house och techno-toner.
w Rue Barillerie 3, Nice
S leghost-pub.com

Les Caves du Roy
I juli och augusti slår ingen Saint 
Tropez på fingrarna vad gäller 
exklusivt nattliv – om du inte är 
känd och rik har du ofta stora 
problem att komma in ens efter 
timmar i kö. Kön är alltid lång till 
Les Caves du Roy, som ligger i 
anslutning till det lyxiga hotell 

Byblos. En drink går på 30 euro, 
enklare bubbel på 300. Vill man 
absolut in ger boende på hotellet 
en fribiljett till klubben. Men 
i högsäsong går de enklaste 
dubbelrummen för nästan 9 000 
kr natten.
w Avenue Paul Signac, Saint 
Tropez
S www.lescavesduroy.com

Jimmy’z Monte Carlo
Här är Monacos hetaste 
lyxnattliv – vilket betyder att 
dörrvakterna är ett tufft nålsöga 
för den som inte är rik. Olika 
musikteman och hålligång tills 
efter soluppgången.
w Avenue Princesse Grace 26, 
Monaco
S www.jimmyzmontecarlo.com

Le Village
Salsa, disco, soul och techno 
dunkar ut över det väl tilltagna 
dansgolvet på Juan-les-Pines 
bästa danshak med fullt ös till 5 
varje dag i högsäsong.
w Carrefour De La Nouvelle 
Orléans
S juanbynight.com

The Gotha Club
Riviera-klubben med allra 
kortaste säsongen. Den håller 
bara öppet under de 11 dagar 
i maj som filmfestivalen 
pågår och lockar då horder 
av världsberömda skådisar, 
regissörer och fotomodeller.
w Place Franklin Roosevelt, 
Cannes
S gotha-club.com

5 x shopping

5 x bästa köpen

Avenue Jean.Medecin, 
Nice
Finaffärer blandas här med de 
stora kedjorna som HM och 
Zara och varhusklassikern 
Gallerie Lafayette. Fortsätter 
man under järnvägen, där 
gatan byter namn till Avenue 
Malaussena hittar man billigare 
klädaffärer och stans härligaste 
färskvarumarknad varje 
vardagsförmiddag.

Rue d’Antibes, Antibes
Gatan, som går mer eller mindre 
parallellt med Croisetten är 
Cannes främsta shoppinggata 
med blandad kompott av 
affärer, bland annat mycket 

fint mode. De mest exklusiva 
modebutikerna ligger dock nere 
vid havet.

Längs huvudvägarna
Vill man handla med sig 
livsmedel – allt från gåslever 
till tapenade – eller botanisera 
i ett stooort prisvärt vinutbud 
är stormarknaderna längs 
Rivierans huvudleder bästa 
valet. Där finns dessutom fri 
parkering. Casino och Carrefour 
är två kedjor att spana efter.

Saint Tropez centrum
Numera slåss de exklusivaste 
modemärkena om att få hyra 
de exklusivaste lokalerna i 

centrala Saint Tropez gränder 
– en utveckling som skett de 
senaste tio åren. Dior har egen 
restaurang i sin villa och Chanel 
pool på innergården, runt vilken 
de ordnar exklusiva evenemang 
– kul att kolla in även om man 
inte tänker handla.

Veckomarknaderna
Shoppingtraditionerna lever 
vidare på Rivieran, med lokala 
matmarknader (som ofta också 
innehåller husgeråd, kläder och 
skor) i minsta by. På den här 
sajten listas veckomarknaderna 
– både tid och plats:
S riviera.angloinfo.com/information/
lifestyle/shopping/food-markets/

Vin
Rosévinerna är mest berömda 
längs kusten, men välförsedda 
vinbutiker och stormarknader 
erbjuder så klart massor av 
annat från sydöstra Frankrike, 
som fylliga Rhoneviner och de 
finaste Bourgogneviner. Eller 
kanske äkta Champagne?

Lavendel- och 
 citronprodukter
Doftpåsar med torkad lavendel, 
tvålar med lavendel och 

massageolja med lavendel är 
bara några av alla produkter där 
den väldoftande lila blomman, 
odlad i Provence, används. 
Citrondofter i tvålar, oljor och 
annat är vanligt i Menton.

Mode
Många köpstarka och 
modemedvetna kunder har 
ett på Rivieran utbud som inte 
ligger Paris efter. Bästa orterna 
att leta på är Saint Tropez, 
Monaco, Nice, Cannes och 

Antibes i just den ordningen. Slå 
till på en snygg 10 000 kronors 
väska eller kanske på något 
läckert badmode?

Olivolja
I kustbergen produceras fin 
olivolja, smaka innan du handlar.

Provencalska tyger
Starka färger och fina 
traditionella mönster på tyger 
som används både till köksprylar 
och kläder.

3-stjärniga Le Louis X.

Cours Saleya-marknaden i Nice gamla stad. 
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5 x sevärt i Saint Tropez 
Vieux port
Längs kajen rullar i högsäsong 
svindyra sportbilar, på kaféerna 
sitter folk och kändisspanar och 
på lyxyachternas akterdäck solar 
vackra kvinnor väl medvetna om 
omgivningens blickar. Trycket 
att få ligga vid kaj är så högt 
att ingen yacht får stanna mer 
än tre dagar och i juli kan det 
ligga 1 000 yachter och vänta på 
kajplats i bukten.

Place des Lices
Torg där stans farbröder 
fördriver dagarna med petanque 
(boule) medan besökarna sippar 
dyra drinkar på krogar och barer 
och flanörer rör sig mellan stans 
allt fler lyxiga modebutiker.

Musée de l’Annonciade
Konstmuseum med en fin 
samling impressionism och 
framför allt postimpressionism 
av en rad berömda konstnärer. 
En del verk är dessutom målade 
i Saint Tropez. Inträde 6 euro.
w Rue de l’Annonciade 2
S www.saint-tropez.fr

Citadelle
Borgen uppe på sin kulle bjuder 
på fina vyer över staden, alla 
lyxbåtar på redden och de 
gröna landskapet. Inne finns 
ett sjöfartsmuseum med Saint 
Tropez-vinkel. Inträde 3 euro.
w Montée de la citadelle 1
S www.saint-tropez.fr

Musee de la 
 Gendarmerie et du 
 Cinema de Saint Tropez
Nytt (sen december 2016), 

attraktivt museum där 
modernt utformade, interaktiva 
utställningar om den statliga 
polisen och Saint Tropez som 
filminspelningsplats samsas. 
Utdrag ur en rad klassiska 
filmer som Och Gud skapade 
kvinnan och la Pisicine plus en 
bunt franska komedier- och ta 
chansen att ”köra bil” till Rivieran 
med filmprojektion framför 
vindrutan. Inträde 4 euro.
w Place blanqui 2
S www.saint-tropez.fr

5 x sevärt mellan Saint Tropez  och Cannes
Mandelieu-la-Napoule
Badort strax väster om Cannes 
känd för sina många gula 
mimosabuskar, en imponerande 
fantasiborg precis vid stranden 
och flera fina golfbanor en bit 
inåt land.
S www.mandelieu.com

Gorges du Verdon
Kanske Europas mest 
imponerande kanjon, både om 
man väljer att se den under 
en rundtur med bil, vandrar 
eller ger sig ut på en hisnande 
forsfärd.
S www.lesgorgesduverdon.fr/en/

Massif de L’Esterelle
Röda kustberg som är superba 
att se när man kör kustvägen 
men ännu finare om man 
dessutom har tid att ge sig 
ut på någon dagsvandring i 
bergen, som hör till de ytterst få 
oexploaterade områdena längs 
Rivierans kust.
S www.esterel-cotedazur.com

St-Raphael och Frejus
Trevliga grannstäder som lockar 
många badgäster sommartid 
och golfare året runt.
S www.saint-raphael.com/en/
S en.frejus.fr/

Sainte-Maxime
Snabbväxande men trevlig 
badort mittemot Saint Tropez 
(med reguljärbåtar däremellan). 
I Sverige är Sainte-Maxime mest 

känd för att den svenske kungen 
Carl XVI Gustaf och drottning 
Silvia brukar semestra där några 
veckor varje år.
S www.sainte-maxime.com

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

2 km

Medelhavet

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

2 km

Medelhavet

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

Medelhavet

= hotell

= restaurang

= bar/klubb

= shopping

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

2 km

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Cannes
Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

MedelhavetMedelhavet
Cannes

Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

5 km

I Vieux port trängs lyxyachterna …

Sagoborgen och stranden i Mandelieu-la-Napoule.

… och på gatorna kan man se en Rolls Royce glida förbi.
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6 Plage Keller, Cap 
d’Antibes

Udden Cap d’Antibes är bra 
jaktmark för den som föredrar 
små stränder. Här finns allt 
från exklusiva Plage Keller på 
östsidan – med bra restaurang 
och solstolar i 300 kr/dag-
prisläget, till små på kartorna 
namnlösa stränder med 
plats för 50 till 5 personer – 
en favorit bland dem är den 
lilla sandremsan precis vid 
kustvägen på västsidan, när 
man nästan allra längst ute på 
udden. 

7 Plage de Salis, 
 Antibes

Plage de Salis är en allmän 
en sandstrand som ligger där 
Antibes stad övergår i exklusiva 
Cap de Antibes. Superb vy över 
Antibes, avspänt, fin sand, 
lagom långgrunt, oftast lä och 
en skön mix av turister och 
lokalbor. Det finns en enkel kiosk 
med mackor, vin och vatten 

och det är promenadavstånd 
härifrån till det mesta.

8 Nice
Flera kilometer 

klapperstenstrand breder ut sig 
mellan Promenade des Anglais 
och havet. En handfull sektorer 
är privata, med dyra solstolar, 
restauranger, parasoll och 

svala drinkar, men det mesta 
är allmän strand öppen för 
alla och även där finns dusch 
och omklädningsrum. Obs – 
Nice strand är inte speciellt 
barnvänlig, framför allt om det 
går lite vågor, då vattnet blir 
djupt snabbt och klapperstenen 
gör det knepigt att komma upp.

9 Paloma, Saint-Jean-
Cap Ferrat

Trots att det är grus och inte 
sand är denna privata strand i 
norrläge med superb vy över 
udden, bergen och Monaco i 
fjärran en av kustens mysigaste.

10 Plage Rondelli, 
Menton

I den västra delen av Menton 
finns en lång grus- och 
klapperstenstrand som byter 
namn på några ställen och på 
sin höjd är okej. I den östra delen 
av stan finns två långt finare 
sandstränder Plage Sablettes 
och Rondelli som skyddas 
från vågorna av en lång pir. 
Sommartid är det högtryck 
här då stranden flankeras av 
säsongsöppna matställen, barer 
och klubbar.

Reser man längs 
Franska Rivieran är 
baden självklart en 
huvudattraktion. 
Men vad ska man välja? 
Vi har botaniserat längs 
de 15 milen kust från 
Saint Tropez i väster till 
Menton vid italienska 
gränsen. Här är 
favoriterna.

1 Plage de  Pampelonne, 
Saint Tropez

Blev redan 1956 symbolen 
för strandlivet på Rivieran då 
Brigitte Bardot badade vågat 
lättklädd här i filmen Och Gud 
skapade kvinnan. De fem 
kilometrarna av fin sandstrand 
med vackra pinjeträd i fonden 
och flera hundra meter upp 
till närmsta väg har plats för 
alla även om det är svårt att 
tro i högsäsong när 30 000 
söker sig hit. Badgästerna 
fördelar sig då på de superheta 

privatstränderna där det kostar 
en smärre förmögenhet att 
hänga en dag (800 kr för en 
solsäng på de hippast är inget 
konstigt) och sträckorna av 
allmän strand. Lockar kändislivet 
försöker man få plats på Plage 
Tahiti, Club 55 eller Nikki beach. 
Den historiskt intresserade vet 
säkert redan att Pampelonne 
var en av de allierades viktigaste 
invasionsstränder under 
Operation Dragoon i augusti 
1944.

2 Plage du  Centre 
ville, Sainte- 

Maxime
Strand med fin ljus sand 
och kristallklart vatten, 
precis nedanför casinot, 
mitt i stan. Uppdelad flera 
privata och en allmän del. 

3 Long beach, 
 Saint-Raphael

Ligger så vackert: 150 meter 
kurvig, allmän sandstrand i en 

liten bukt med röda klippor i 
båda ändarna. Bra p-möjligheter 
och en trevlig strandrestaurang.

4 Plage Goéland, 
 Cannes

Första stället på stranden från 
festivalpalatset sett är Henrik 
Johnsson och Malin Baryards 
favorit bland de många privata 
strandremsorna nedanför 
Croisetten. Långa luncher, 
sköna solsängar och blöta bad 
med gedigen mat och trevlig 
personal. Utmärkt allmän strand 
finns vid festivalpalatset och i 
den östra änden av stranden. 
Men låt er inte luras – den härliga 
sanden är inte ”äkta” utan 
fraktas hit inför varje säsong.

5 Juan-les-Pines
Det är riktigt dyrt att sola på 

de privata stränderna i Juan-les-
Pines under högsäsong, men 
strandlivet är kul, här laddas 
inför nattens nöjen och det finns 
fria remsor öppna för alla.

 

Plage de Pampelonne. Plage de Salis, Antibes.

Plage Keller.Sainte-Maxime.

BÄSTA STRÄNDER
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5 x sevärt i Cannes
La Croisette
Stadens breda strandpromenad 
med lyxhotellen på ena sidan 
och sandstranden på den andra 
är en plats för att flanera, titta på 
folk och visa upp sig.

Palais des Festivals et 
des Congrès
Ett fult jättekomplex som lever 
upp rejält bara en vecka per år 
när den berömda filmfestivalen 
pågår. Annars hålls här många 
fackmässor och så hyser huset 
den hjälpsamma turistbyrån.
S www.cannes-destination.com

Iles Ste-Marguerite
Den större av de två öarna som 
tillsammansbildar Iles de Lérins. 
Båda nås med passagerarbåt 
från Cannes och från Mandelieu-
la-Napoule, en knapp mil längre 

västerut längs kusten. Iles 
Ste-Marguerite bjuder på stort 
lugn, långa promenader bland 
tallarna, pyttesmå badstränder 
och ett jättestort fort som 
byggdes ut på 1700-talet och 
i vars fängelse den mystiske 
”mannen med järnmasken” 
hölls inspärrad, förevigad i 
Alexandre Dumas berömda 
roman. Båten kostar från 14 
euro t o r. 
S www.cannes-ilesdelerins.com

Ile St-Honorat
Munkarnas ö – här lever 
bara 21 munkar tillhörande 
Cisterciensorden. De lever 
främst av intäkterna från öns 
vinodlingar (som dock liksom 
restaurangen och butiken sköts 
av personal som bara är på ön 
dagtid.) Vinerna är riktigt bra 

och väldigt dyra – de flesta 
sorterna ligger runt 400 kr 
flaskan. 
Klosterkyrkan, ett par kapell och 
ett mäktigt försvarstorn är alla 
öppna för allmänheten på ön 
där man förväntas vara ytterst 
lågmäld under sitt besök. Båten 
ut hit till ön kostar från 14 euro 
t o r.
S www.cannes-ilesdelerins.com

Le Suquet
Cannes lilla kompakta 
medeltida stadskärna på en 
precis väster om Vieux port 
med alla sina lyxyachter och 
privata små fiskebåtar. De 
charmiga gränderna är rätt 
snabbt avklarade och de flesta 
matställena enbart för turister 
(med något undantag – se 
restaurangtipsen).

5 x sevärt mellan Cannes och Antibes
Juan-les-Pines
Badorten är berömd för sitt 
strandliv längs den flera kilo-
meter långa stranden och 
sin jazzfest och är sen länge 
sammanväxt med resten av 
Antibes även om Juan-les-
Pines karaktär är helt annan än 
Antibes stadskärna eller Cap 
d’Antibes för den delen.

Vallauris
I den lilla krukmakarstaden 
huserar över hundra keramiker, 
ett hantverk som var på 
utdöende då Picasso på tidigt 
50-tal fick liv i verksamheten 
rejält då han lät tillverka 
tusentals målade fat mm. I 
dag finns ett Picassomuseum 
i Vallauris - så klart vigt åt just 
hans keramik. Inträde 5,50 euro.
Place de la Libération
S en.musees-nationaux-alpesmariti-
mes.fr/picasso/
S www.vallauris-golfe-juan.fr

Mougins
Rar liten medeltida stad på 
en kulle, som lockat till sig 
många filmstjärnor, konstnärer 

och kungligheter som velat 
bo här. Har flera högklassiga 
restauranger, ett utsökt 
fotografimuseum, Musée de la 
Photographie, med fritt inträde.
S www.mougins-tourisme.fr

Grasse
Grasse, i bergen strax norr om 
Cannes, står för en stor del av 
världens parfymproduktion. 
Förr kom de flesta dofterna 
från naturen, i dag dominerar 

artificiella dofter, även om man 
fortfarande utvinner extrakt ur 
exempelvis rosor och jasmin. 
Här finns ett mycket intressant 
parfymmuseum (inträde 4 euro) 
med chans att testa dofter och 
över 40 olika parfymfirmor. 
De tre största – Fragonard, 
Gallimard och Molinard har 
gratis rundvisningar och egna 
små museer.
S grassetourisme.fr
S www.museesdegrasse.com/en

Gorge du Loup
När man kör på Rivieran bör 
absolut göra en del avstickare 
upp i bergen närmast kusten – 
eller om man har tid ända upp 
till de högre Alptopparna med 
sina skidanläggningar. Floden 
Loups kanjon hör till de mer 
lättåtkomliga på Rivieran och 
en slingrande väg följer längs 
kanten. Vackra vyer och flera 
fina byar längs vägen – som 
bara är några mil – med som 
också bjuder på en hel del 
hantverksmässig matförsäljning 
– allt från ostar till utsökta 
marmelader.

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

2 km

Medelhavet

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

2 km

Medelhavet

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

Medelhavet

= hotell

= restaurang

= bar/klubb

= shopping

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

2 km

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Cannes
Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

MedelhavetMedelhavet
Cannes

Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

5 km

Iles de Lérins från luften. 

Parfymtillverkning i Grasse.
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5 x sevärt i Antibes
Musée Picasso
Under bara några månader 
1946-47 skapade Picasso 
hundratals verk här på Chateau 
Grimaldi i Antibes gamla 
stadskärna. Nästan allihop 
donerades till staden och 
utgör nu basen i en suverän 
samling, där också flera andra 
framstående konstnärer som 
skapat i Antibes visas.
w Place Mariejol
S www.antibes-juanlespins.com/
les-musees/picasso

Marineland och 
 Aquasplash
Sugen på späckhuggarshow, 
sjölejon, isbjörnar och 
pingviner? Marineland har 
allt detta och mycket därtill. 
Inträde 39 euro för vuxna, 32 
euro för barn mellan 3 och 12, 
men olika kombibiljetter och 
rabattsystem finns. Aquasplash 
är vattenleklandet vägg i vägg, 
med hisnande rutschbanor, 
piratland med mera. Inträde från 
20 euro, barn 3–12 år 18 euro.
w Route nationale 7
S www.marineland.fr

Gamla stan
Vielle ville har ett charmerande 
gytter av hus och mäktiga murar 
mot havet. Dessutom är gamla 
stan full av bra restauranger. 
En av de mysigaste gamla 
stadskärnorna på hela Rivieran!

Cap d’Antibes
Underbart vacker udde mellan 
Antibes och Juan-les Pines, 
som domineras av lyxvillor 
och parasollpinjeträd. En ny 
kustpromenad på 8 km gör 
Cap d’Antibes mer tillgänglig 
för den utan egen villa. Flera 

fina badstränder finns – 
både privata och allmänna. 
Hundratals sorters rosor är en 
av attraktionerna i den stora 
trädgården runt Villa Eilenroc, 
en av få lyxvillor öppen för 
besökare på udden. Inträde 2 
euro.
w Avenue Mrs Beaumont
S www.antibesjuanlespins.com

Yachthamnen
Sugen på att se världens näst 
största privatägda yacht? Den 
ryska multimiljardären och 
ägaren till fotbollslaget Chelsea, 
Roman Abramovitj, är en av 
många yachtägare som har sin 
båt i Antibes hamn när den inte 
är ute på havet. Eclipse mäter 
162,5 meter men det ryktas 
om att den ska förlängas för 
att återta titeln som världens 
största, som den höll en kort 
tid. Den kulturellt intresserade 
tittar i stället på den katalanske 
konstnären Jaume Plensas 
berömda verk Nomade, en 
jättelik människofigur helt 
uppbyggd av bokstäver och 
möjlig att gå in i. 

5 x sevärt mellan Antibes och Nice
Cagnes-sur-Mer
Impressionisten Auguste 
Renoir var först av de stora 
konstnärerna att upptäcka 
Rivierans unika ljus. Han kom 
i slutet av 1800-talet och slog 
sig ner i Cagnes-sur-Mer 1906. 
Hans hem är nu museum med 
elva av hans verk plus några av 
kända konstnärsvänner. Högst 
upp i byn – som numera är 
inklämd mellan tungt trafikerade 
vägar – reser sig släkten 
Grimaldis sevärda medeltida 
borg.
S www.cagnes-tourisme.com

Vence
Några kilometer högre upp i 
bergen än St-Paul de Vence 
ligger staden Vence med 
charmiga gator och det 
berömda Chapelle de Rosaire, 
invändigt dekorerat av Matisse 
på slutet av 1940-talet – ett av 
hans sista stora verk.
S www.vence-tourisme.com/en

La Foundation de 
 Maeght
I den glesa tallskogen utanför 
den vackra bergsbyn St-Paul 
de Vence ligger Fondation 

Maeght. Det öppnade 1964 
och visar konsthandlarparet 
Maeghts imponerande samling 
plus specialutställningar. De var 
personliga vänner med många 
berömda, bland annat Miró som 
gjort flera verk i trädgården. 
Hinner man bara med ett enda 
konstmuseum på Rivieran får 
det gärna vara detta.
S www.fondation-maeght.com

St-Paul de Vence
Kanske allra vackrast av 
Rivierans många villages 
perché, byggda på Medeltiden 
– alltid på bergstoppar/kullar 
för att vara lättförsvarade. Tätt 
sammanpackade hus, smala 
gränder enbart för fotgängare 

och massor av bra matställen, 
konstgallerier och hantverk plus 
en bunt hotell med vy ner mot 
havet. Fram med plånboken! 
S www.saint-pauldevence.com/en

Biot
Biot är en liten stad känd för 
sitt konstglas – flera glasbruk 
kan besökas. Musée National 
Fernand Léger ligger på platsen 
för den ateljé som den berömde 
kubisten skaffade strax innan sin 
död 1955. Redan utvändigt anar 
man vad som väntar då hela 
fasaden täcks av Légers typiska, 
färggranna mosaiker. Inträde 
5,50 euro.
S www.musee-fernandleger.fr
S www.visit-biot.com

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

2 km

Medelhavet

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

2 km

Medelhavet

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

Medelhavet

= hotell

= restaurang

= bar/klubb

= shopping

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

2 km

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Cannes
Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

MedelhavetMedelhavet
Cannes

Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

5 km

Konstnären Jaume Plensas 
berömda verk Nomade.

Gamla stan med borgen (Picassomuseet) och Salis-stranden. Légermuseet i Biot.
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5 x sevärt i Nice
Promenade des Anglais
Promenade des Anglais 
med sin breda trottoar och 
resliga palmer sträcker sig 
sju kilometer (nedanför Vieux 
Nice heter den dock Quai des 
ètats unis) och kantas på av 
lyxhotell, serveringar och dyra 
bostadsrätter. På havssidan 
finns en klapperstenstrand 
uppdelad i sektorer – 
varannan med servering och 
avgiftsbelagda solstolar, 
varannan fri, men även på de 
allmänna sektionerna finns det 
både badvakt, toa och dusch. 
Här flanerar man, joggar, åker 
rullskridskor eller slår sig ner på 
de klassiska blå järnstolarna och 
blickar ut över havet.

Vieux Nice
Nice charmiga gamla 
stadskärna är bjuder på fina 
terrakottafärgade hus, smala 
krokiga gränder, gamla 
kyrkor och palats, affärer med 
hantverk, mat och mode och 
en rad mysiga matställen. Det 
avlånga torget Cours Saleya 

har mat- och blomstermarknad 
på vardagar, antikmarknad 
på söndagar och turistigt 
restaurangliv på kvällarna. Strax 
intill slingrar sig nya Promenade 
du Paillon med moderna 
fontäner, grönska och blommor.

Musée Chagall
Nice mest besökta museum. 
Specialbyggt för Marc Chagalls 
konst med religiösa motiv. 
En magnifik samling som blir 
ännu intressantare om man ser 
filmen om hans liv som visas 
varje dag. Öppet 10–18 (10–17 
november–april). Inträde 8 euro, 
plus 2 euro extra när man har 
specialutställningar.
w Avenue Docteur Ménard 36
S en.musees-nationaux-alpesmariti-
mes.fr/chagall/

Musée Matisse
I denna villa från 1600-talet i 
den ståndsmässiga stadsdelen 
Cimiez finns ett rikt urval 
av Matisse konst: stilleben, 
porträtt, bilder gjorda av klippt 
papper och skulpturer. Öppet 

10–18 utom tisdagar och vissa 
helgdagar. Vintertid öppnar 
man 11. Inträde 10 euro för en 
24-timmarsbiljett som gäller på 
alla kommunala museer i stan, 
20 euro för en biljett som gäller i 
sju dagar.
w Avenue des Arènes de Cimiez 
164
S www.musee-matisse-nice.org

Musée de art 
 contemporain
Mamac har en utsökt samling 
modern konst med fokus 
på 60- och 70-talet i en 
spännande modern byggnad. 
De permanenta samlingarna 
med Yves Klein och Niki de 
Saint Phalle är måsten och de 
tillfälliga utställningarna ofta 
lysande. Öppet 10–18, utom 
måndagar. Vintertid öppnar 
man 11. Inträde 10 euro för en 
24-timmarsbiljett som gäller på 
alla kommunala museer i stan, 
20 euro för en biljett som gäller i 
sju dagar.
w Place Yves Klein
S www.mamac-nice.org

5 x sevärt mellan Nice och Menton
Èze
Èze är en så kallad ville perché 
– en medeltida befäst by på 
en svårintagen bergstopp 427 
meter över havet). Där borgen 
låg finns en botanisk trädgård 
med fokus på kaktusar och en 
fantastisk utsikt, inträde 6 euro, 
öppet 9–19.30 sommartid.
S www.eze-riviera.com
S www.jardinexotique-eze.fr

Villefranche-sur-Mer
Staden ligger inklämd 
mellan hav och berg några 
kilometer öster om Nice, men 
är som en mycket lugnare 
och genuinare värld. Mysig 
gammal bebyggelse där flera 
gator går i tunnlar genom 
husen. Här bodde förr mest 
fiskare. Fin strand längst in i 
bukten. På redden ligger ofta 
kryssningsfartyg som kommer 
till Nice. Rocknördar förknippar 
kanske orten mest med Rolling 
Stones, som 1971–72 skapade 
mästerverket Exile on Main 
Street i Villa Nellcôte en bit upp 
på berget.
S www.tourisme-villefran-
che-sur-mer.com

Trophée des Alpes, 
La Turbie
Ett  märkligt byggnadsverk finns 
i bergsbyn La Turbie, högt ovan 
Monaco. Här lät den romerske 
kejsaren Augustus anlägga ett 
50 meter högt segermonument 
till sin egen ära i skinande 
vit marmor på 600-talet f Kr. 
Ungefär en tredjedel står kvar 
och ger en antydan om hur 
mäktigt monumentet var. 
Inträde 6 euro. Öppet 9.30–13 
och 14.30–18.30 sommartid. 
Stängt måndagar.
S www.trophee-auguste.fr/en/

Monaco
Det lilla furstendömet med 
sina många höghus lockar 
med bland annat tennis- 
och motortävlingar (främst 
Formel 1-loppet i maj), 
cirkusfestival, stora yachter, ett 
bra fotbollslag, det berömda 
kasinot (som tar inträde), 
Musée Océanographique med 
sitt imponerande akvarium 
och de få äldre kvarteren runt 
furstepalatset. I stort sett allt 
är lite dyrare än på resten av 
Rivieran, inklusive parkering.
S www.visitmonaco.com

Musée Ephrussi de 
 Rotschild, Cap Ferrat
Vackra Cap Ferrat är sedan 
150 år de rikas tummelplats 
på Rivieran. Men lyxvillorna 
är dolda bakom häckar och 
murar. Bäst upplever man 
lyxen på Musée Ephrussi de 
Rotschild i St Jean-Cap-Ferrat 
som också har en imponerande 
trädgård, uppdelad på ett dussin 
olika teman. Inträde inklusive 
audioguide 14 euro. Öppet alla 
dagar 10–19 sommartid.
S www.villa-ephrussi.com/en

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

2 km

Medelhavet

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Menton (Gamla stan,
Le Musée Jean Cocteau, 
Salle des Marriages, Jardin 
botanique exotique du Val 
Rameh, Fontana Rosa)
Hotel Chambord

Nice (Promenade des Anglais, Vieux Nice,
Musée Chagall,Musée Matisse, Musée de art contemporain)
Hotel Villa Rivoli, Negresco, Hotel La Pérouse
L´Escalinada, Le Chantecler
Le Ghost
Avenue Jean Medecin

Èze (utsikt, botanisk
trädgård)
La Chèvre d'Or Cap Ferrat

(Musée Ephrussi 
de Rotschild)

La Turbie 
(Trophée des Alpes)

Roquebrune-Cap-Martin 
(utsikt)

Villefranche-sur-Mer
L’Oursin Bleu

Giardini Hanbury

Monaco
(kasino, Musée 
Océanographique)
Le Louis XV
Jimmy’z Monte Carlo 

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

2 km

Medelhavet

Saint Paul de Vence 
(Fondation Maeght, utsikt)
Le Mas de Pierre

Vence 
(Chapelle de Rosaire)

Cagnes-sur-Mer
(Renoirs museum,
Grimaldiborg)

Cap d’Antibes(utsikt, Villa Eilenroc)

Nice
Antibes (Musée Picasso, 
Marineland, Aquasplash,
Gamla stan, yachthamn, Nomade)
La Garoupe-Gardiole
Le Figuier de St-Esprit
Rue d’Antibes

Biot (Légermuseum, glasbruk)
Les Terraillers

Medelhavet

= hotell

= restaurang

= bar/klubb

= shopping

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

2 km

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

AntibesJuan-les-Pines
Le Village

Mougins (fotografimuseum)
L'Amandier de Mougins, Paloma

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Vallauris
(Picassomuseum, 
krukmakare)

Iles Ste-Marguerite
(fort)

Ile St-Honorat
(munkars vinodling, kapell,
försvarstorn)

Cannes (La Malmaison, Marché Forville, 
Rue Hoche, Tennis Parc Montfleury,
La Croisette, Palais des Festivals et des Congrès,
Le Suquet)
Hotel Cristal, Intercontinetal Carlton
Bathroom Grafitti
The Gotha Club

Medelhavet

Grasse
(parfymmuseum) Gorge du Loup

(utsikter, hantverksmässig
mat)

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Marseille

Bordeaux
Rivieran

Paris

FRANKRIKE

Cannes
Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

MedelhavetMedelhavet
Cannes

Mandelieu-la-Napoule

St-Raphael Sainte-Maxime

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Fréjus
Mercure Thalassa Fréjus

Corniche de l’Esterel/
Massif de L’Esterelle
(utsikt, röda kustberg)

Gorges du Verdon
(imponerande kanjon)

Ile St Honorat (utsikt)

Saint-Tropez (Vieux port, Citadelle,
Place des Lices, Musée de l’Annonciade,
Musee de la Gendarmerie et du Cinema de Saint Tropez)
Château de la Messardière
L’Escale
Les Caves du Roy
Centrum

5 km

Promenade des Anglais.

Kejsar Augustus monument.
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5 x bästa vyerna
Roquebrune-Cap-Martin
Vyn från den lilla medeltida 
byns torg högt ovan Medelhavet 
bort mot Monacos moderna 
skyskrapor är kanske den mest 
kontrastfyllda vyn på hela 
Rivieran.

Cap d’Antibes
Vyn från uddens östsida 
bort mot Antibes medeltida 
stadskärna med Grimaldiborgen 
som fyrbåk och Alperna långt 
där bakom är vidunderlig. Inte 
blir den sämre om man tittar ut 
från en liten strand omgiven av 
parasollpinjeträd.

Saint-Paul-de-Vence
På våren, när allt redan slagit ut, 
lyser blommorna i starka färger 
och Medelhavet glittrar ljusblått 
i fjärran så väntar något helt 
annat när man vrider huvudet 
mot nordost – ett helt panorama 
av vita Alptoppar. På Rivieran 
kan man faktiskt åka skidor och 
bada i havet på samma dag.

Corniche de l’Esterel
Jämfört med många andra 
vackra vägar på Rivieran 
finns det längs denna kustväg 
hyggligt med ställen att stanna 
bilen på för att blicka upp mot 

de märkligt röda bergen, helt 
fria från växtlighet som reser 
sig ur den året-runt-gröna 
medelhavsmacchian.

Ile St Honorat
När man kämpat sig upp för de 
många trappstegen till toppen 
av det fyrkantiga försvarstornet 
på öns steniga sydkust och får 
blicka ut över munkklostret, 
grannön Ste-Marguerite och 
längre bort Cannes trendiga 
Croisette med först gröna och 
sen ännu högre brungrå berg 
i bakgrunden känns det rätt 
härligt.

5 x sevärt i Menton
Gamla stan
Menton blev tidigt ett stort 
resmål för rika vintersemestrar 
på Rivieran, tack vare sitt 
mycket milda klimat, vilket bland 
annat märks på alla citrusträd 
och vackra trädgårdar. Gamla 
stans tätt sammanpackade 
hus påminner mer om Italien 
än Frankrike – staden blev inte 
fransk förrän 1860. Flanera 
planlöst i gränderna, ta en fika, 
kolla barockkyrkor och kämpa 
dig på kullens topp där det förr 
låg ett fort och nu en charmigt 
sliten kyrkogård med fina vyer.
S www.tourisme-menton.fr

Fontana Rosa
Underbar, numera rätt förfallen 
trädgård i andalusisk stil från 
1921, med mycket mosaiker 
och springbrunnar. Ligger på 
gångavstånd från Jardin Val 
Rameh. En långsam upprustning 
pågår, men även som ruin är 
parken fin.
w Avenue Blasco Ibanez 6
S www.menton.fr/Jardin-Fonta-
na-Rosa.html

Jardin botanique 
 exotique du Val Rameh
Mentons milda mikroklimat 
lämpar sig perfekt för exotiska 
trädgårdar. När man går runt 
i denna, på en liten kulle strax 
ovanför stans finaste strand 
känner man sig tidvis som om 
man vore i en sydostasiatisk 
djungel snarare än i Europa. 
Inträde 6,50 euro, öppet 
sommartid 10–12.30 och 15.30–
18.30, något kortare vintertid.
w Avenue Saint Jacques
S jardinvalrahmeh.free.fr

Le Musée Jean Cocteau 
och Salle des Marriages
Jean Cocteau skapade på eget 
initiativ en rad stora mosaiker 
i det lilla fortet i hamnen i 
Menton. Några år tidigare hade 
han dekorerat stadshusets 
bröllopssal, Salle des Marriages, 
inträde 2 euro, öppet 8.30–12 
och 14–16.30. Musée du 
bastion, inträde 8 euro, öppet 
10–18 utom tisdagar, invigdes 
tre år efter hans död. 2011 
öppnade ett långt större 

museum som hyser Severin 
Wunderman-samlingen av 
Cocteaus konst och filmer i en 
läcker byggnad. 
Inträde 8 euro, öppet 10–18 
utom tisdagar.
Museerna ligger runt Quai de 
Monleon och Stadshuset 500 
meter därifrån.
S www.museecocteaumenton.fr
S www.menton.fr/La-Salle-des-Ma-
riages.html
S www.menton.fr/Musee-du-Bastion.
html
S www.museecocteaumenton.fr

Giardini Hanbury
Precis på andra sidan gränsen 
till Italien ligger denna trädgård 
skapad av en britt. Den ligger på 
en bergssida och tar tid att se, 
men så är det också Rivierans 
allra finaste. Öppet 9.30–19 
sommartid, något kortare 
resten av året. Inträde 9 euro 
sommartid, 7,50 euro resten av 
året.
w Corso Montecarlo 43, La 
Mortola
S www.giardinihanbury.com

Menton.

Vy mot snötäckta alper.
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5 x kändisspaning på rivieran

5 x guideböcker

5 x konstnärer

Bada med Bono
Alla fyra bandmedlemmar i 
rockgruppen U2 har villor nära 
stranden i Èze Bord de Mer, 
bergsbyn Èzes utlöpare vid 
havet. Rätt stillsam grusstrand.

Dinera intill Brad Pitt 
 eller George Cloney
Cannes är platsen för 
kändisspanare i maj varje 
år under filmfestivalveckan. 
Stjärnorna bor på en rad 
lyxhotell eller i privata villor. 
Men enligt lokalbor med koll är 
den största chansen att faktiskt 
komma nära några av dem att 
boka bord för lunch eller middag 

på lyxhotellen Majestic eller 
Martinez. Räkna med att bränna 
minst en tusenlapp på mat och 
dryck per person för nöjet.

Mingla med kungen
Det svenska kungaparet brukar 
hänga i Sainte-Maxime några 
veckor varje sommar. Mycket 
av tiden tillbringar kungaparet 
på sin stora motorbåt, men har 
man känningar kanske det kan 
bli en drink nån kväll?

Träffa världens rikaste 
Saint Tropez är en tummelplats 
för både A- och B- och 
C-kändisar i juli och augusti. 

Till den verkliga eliten hör 
ekonomiska makthavare som 
Bill Gates, men det krävs tur 
eller känningar för ett möte. 
Annars har Bill Gates en kåk 
på Cap Ferrat och vem vet han 
kanske tar en Aperol spritzer på 
någon lokal bar ibland?

Spring på den ”riktige” 
Bond eller Elton John
Sean Connery må vara till åren 
kommen men många fans av 
filmerna om agent 007 ser 
honom som den riktige Bond. 
Och hänger man i Nice där han 
har hus, liksom Sir Elton, bör 
man hålla ögonen öppna.

Pierre-Auguste Renoir
(1841–1919) En av de allra 
främsta impressionistera och 
först i raden av alla berömda 
konstnärer att slå sig ner på 
Franska Rivieran. Hans hus och 
målarstudio i Cagnes-sur-Mer 
är nu museum och ser ut precis 
som det gjorde vid hans död.

Henri Matisse
(1869–1954) Bodde och verkade 
på flera adresser i Nice en stor 
del av sitt aktiva liv. Var bara en 
dag från att lämna staden där 
han tagit in på ett enkelt hotell 
december 1917. Regnet öste 
ner, men så kom solen och han 
fick för första gången se det nu 
så berömda ljuset på Rivieran.

Pablo Picasso
(1881–1973) Verkade under en 
lång tid i bland annat i Antibes, 
Vallauris och Mougins. Både 
Antibes och krukmakarstaden 
Vallauris, som fick en 
nytändning tack vare Picasso, 
har museer tillägnade den 
mycket produktiva konstnären.

Marc Chagall
(1887–1985) Bosatte sig 
Sydfrankrike 1949 och skapade 
många av sina mest kända verk 
här – ofta med de så typiska 

flygande getterna, fiolspelare 
och drömska scener från det 
Ryssland där han växte upp.

Yves Klein
(1928–1961) Föddes i Nice 

och har ett en stor egen 
utställningssal på Nice moderna 
museum. Klein är berömd för 
sin patenterade djupblå färg, 
International Klein Blue, som 
han använde i en rad verk.

The Rough Guide to 
 Provence & the Cote 
d’Azur
Utmärkt guide till regionen på 
430 sidor. Senaste upplagan är 
från  2016. Cirka 165 kr på nätet.

Provence och franska 
Rivieran: fler vägar dit 
och hem
Guide på svenska från 2015 
för den som inte vill göra 
bilresan till Rivieran enbart till 

transportsträcka utan också 
vill uppleva något längs vägen. 
Kostar runt 300 kr på nätet.

Lonely Planet Provence 
& Côte d’Azur
Tydligt uppställd guide på 320 
sidor. Kostar runt 150 kr hos 
svenska nätbokhandlare.

Michelin Green Guide 
French Riviera
Engelskspråkig Michelinguide 

med det mesta du behöver för 
att hitta de finaste rutterna, de 
bra hotellen, restaurangerna 
och sevärdheterna. Utkommer 
i ny upplaga varje år och kostar 
runt 165 kronor hos svenska 
nätbokhandlare.

Marco Polo French 
 Riviera, Provence
Utmärkt engelskspråkig karta 
över Rivieran i skala 1:200 000 
till lågt pris – cirka 65 kr på nätet.

Pablo Picasson i ateljén.
Penelope Cruz och Paul ”Bono” Hewson festar i Saint Tropez.
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5 x evenemang
Karnevalen i Nice
Karnevalen i Nice är en av de 
största och mest spektakulära 
i hela det katolska Europa med 
parader och fyrverkerier. Hålls 
alltid strax före fastan – 2018 är 
det dags 17 februari–3 mars och 
temat är Rymdens kung.
S www.nicecarnaval.com

Citronfestivalen i 
 Menton
Fête du Citron i den behagliga 
vinterstaden Menton hålls under 
tre veckor i februari varje år och 

liknar en karneval med sina 
grandiosa parader där många av 
festivalvagnarnas figurer byggts 
av citrusfrukter. 2018 är det 
dags för den 85:e upplagan!
S www.fete-du-citron.com

Harley Davidson 
 eurofestival
MC-folkets stora årliga fest i 
Saint Tropez, med hur många 
Harleys som helst! Hålls under 
fyra dagar i maj varje år.
S events.harley-davidson.com/
en_GB/euro-festival/

Monacos Formel 1-lopp
Hålls i maj varje år och bra 
biljetter är dyra. Monaco ligger 
en halvtimmes tågresa från 
Nice.
S www.formula1.com

Jazzfestivalen i Antibes/ 
Juan-Les-Pins
Under tio dagar i slutet av juli 
varje år fylls de sammanväxta 
städerna Antibes och Juan-Les-
Pins av jazztoner framförda av 
en rad världsstjärnor.
S www.jazzajuan.com

1La Malmaison
En fristående villa på 

Croisetten vid Grand Hotel 
är en konsthall med gedigna 
utställningar 
som byts någon 
gång om året 
mellan lokala 
världsstjärnor 
som Henri 
Matisse till 
britten Stanley 
William.
S www.cannes.
com/fr/culture/
centre-d-art-la-mal-
maison.html

2Marché Forville
Ät frukost som i en fransk 

film. Matmarknad under tak 
i mitten av torget omgivet av 
caféer, ostronrestauranger och 
vinbarer till dragspelsmusik 

från någon 
gatumusikant. 
S www.marchefor-
ville.com

3Rue 
 Hoche

Många mindre 
restauranger och 
butiker på gatan 
för dom som vet. 
Närmare vattnet 
än så går inte 

en äkta cannois dagtid. Ligger 
gömd mellan tågstationen och 
shoppingstråket Rue d’Antibes.

4 Bathroom Grafitti
Smakfull kitsch och 

noggrant utvalda saker från 
Steve McQueen-tröjor till 
möbler av spegelglas och 
exklusiva resväskor. Mycket av 
det lilla på 52 Rue d’Antibes.
S www.bathroomgraffiti.com

5 Tennis Parc 
 Montfleury

Även din tennis blir vackrare 
i Cannes. Bäst av banorna är 
Montfleury, där man även kan 
simma och äta lunch. Knappt 
två mil bort ligger den stora 
anläggningen Mouratoglou där 
världsstjärnorna putsar formen.
S www.cannes.com/fr/sport/tennis/
tennis-montfleury-1.html

5 x årtal
350-talet före Kristus
Grekerna grundar en stad i den 
nuvarande Nice-stadsdelen 
Cimiez, några kilometer från 
havet. 

1750-talet
Grasse, någon mil norr om 
Cannes, börjar etablera sig som 

Frankrikes och så småningom 
Europas parfymhuvudstad.

1860
Frankrike får Nice av Italien.

1870
Nice nås av järnvägen från norra 
Frankrike, vilket blir något av 

inledningen på den moderna 
turismen.

1957
Brigitte Bardot slår igenom stort 
i Roger Vadims film Och Gud 
skapade kvinnan. Den utspelar 
sig i Saint Tropez och skapade 
ett enormt turistsug.

5 x Malin Baryards och Henrik Johnssons Cannes

Stranden i Cannes.

Henrik Johnsson 
och Malin Baryard.

Malin Baryard är en av de mest prisade hoppryttarna i Sverige de senaste 20 åren 
och hennes make Henrik Johnsson är programledare i både teve och radio. De har 
sen flera år ett semesterboende i Cannes. Här har de valt ut sina Cannes-favoriter.

Väder
Dags-
temperatur 
och antal 
regniga 
dagar per 
månad.

11 11 13 15 19 22 26 26 23 19 14 12 Nice
-1 -1 3 8 14 19 22 20 15 9 5 2 Stockholm
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10 10 10 11 11 9 5 7 7 9 10 9 Nice

Så mycket kostar:
Öl, 33 cl: 40 kr.
Big Mac: 43 kr.
Kopp kaffe: 20 kr.
Taxi 3 km: 100 kr.
Bensin 95 oktan: 13.90 kr.

Priskoll

Karnevalen i Nice.


