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Kan man ens låta bli att älska den franska Rivieran? Ända sedan turismens gryning på 1800-talet, 
då rika britter lämnade sina regniga vintrar för att söka sig till de palmklädda stränderna och det 
milda klimatet, har södra Frankrike utövat sin lockelse. Även fransmännen själva tillbringar ofta 

semestermånaden här och det blir lätt hysteriskt på stränder och restauranger. Ändå återvänder vi 
gärna – för lavendelfälten, det glittrande blå Medelhavet, den goda maten eller ett glas rosé på ett 

litet bytorg. I denna guide har vi samlat ett urval av det bästa som finns att ta del av just nu.  
Text: MATS ÖGREN WANGER  

Franska Rivieran
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Hit vill vi i sommar – Les Roches Rouges. 
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1. HOTEL JOSSE
Mycket fräscht och fint hotell 
med ljusa rum alldeles vid 
stranden. Trevlig personal och 
promenad avstånd till gamla 
Antibes med alla kaféer, rest
auranger, Picassomuseet och 
båthamnen. Underbar frukost 
med hög kvalitét på allt, liten 
trädgård med loungestolar och 
gratis wifi.
8 Boulevard James Wyllie, 
Antibes 
hotel-josse.com

2. HOTEL BELLES RIVES
JUAN-LES-PINS
Här bodde Francis och Zelda 
Scott Fitzgerald, det trend
sättande paret som lockade 
rika amerikaner till natursköna 
Cap d´Antibes. Nu är det ett 
femstjärnigt hotell i Art Deco
stil som drivs av mor och son, 
Marianne och Antoine Chauvin. 
Öppet elva månader om året 
med egen beach club, underbar 
lunchterrass och gastronomisk 
matsal. Samma ägare har också 
närbelägna Hotel Juana.
33 Boulevard Edouard Baudoin, 
Juan-les-Pins
bellesrives.com

5. HOTEL MONSIGNY
Populärt mellanklasshotell med bra läge nära stationen och trevliga rum. 
Utanför pågår den lokala grönsaksmarknaden dagtid och spårvagnen 
plingar glatt. Stor uteservering med restaurang och en välbesökt bar 
med jacuzzi på taket. Det finns också ett enklare systerhotell om hörnet 
som är helt okej för övernattning – Comté de Nice. 
17 Avenue Malaussena, Nice
hotelmonsignynice.com

5 x Hotell
3. LES ROCHES ROUGES
Med sin coola 1950tals inredning 
lockar detta hotell, beläget direkt 
vid havet med strålande utsikt 
över ”guldön”, l´Ile d´Or. Efter en  
frukost under parasoll på terrassen  
kan man bättra på brännan på 
det hisnande soldäcket och 
svalka sig i en havspool. Det finns 
en kvällsrestaurang men vill 
man ha mer att välja på är det 
cirka tio minuter med taxi till fler 
ställen. 
90 Boulevard de la 36e Division 
du Texas, Saint-Raphaël
hotellesrochesrouges.com

4. HOTEL LE PROVENCAL 
Ett mycket omtyckt trestjärnigt 
hotell på halvön Giens, cirka 15 
minuters väg från staden Hyères. 
Hotellet har egen tennisbana 
samt havspool, restaurang, bar 
och brasserie med panoramavy. 
Bra som bas om man vill ta båten 
och upptäcka Porquerollesöarna 
i närheten. 
113 Place Saint Pierre, Hyères
provencalhotel.com 
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Coola och nyligen 
omdesignade hotellet 
Les Roches Rouges har 
svindlande havsutsikt.
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FOTO: LESROCHESROUGES.COM

Välj mellan havssdopp 
eller poolbad på Les 
Roches Rouges. 

På bekvämt gångavstånd från 
tågstationen i Nice ligger 
Hôtel Monsigny, ett fräscht 
mellanklasshotell.

Med frestande drinkmeny och utsikt 
över hela Nice är takterrassbaren på 
Hotel Monsigny ett givet val.

I den undersköna naturen 
på Porquerollerna, där 
filmen Det stora Blå delvis 
är inspelad, ligger hotellet 
Le Provencal.



1. LE TUBE
I chic industristil – atypisk för an
nars så glittriga Cannes – ligger 
Le Tube i ett före detta garage. 
Kötträtter, säsongsingredienser 
och en mycket välförsedd vinlista 
är utmärkande för denna tren
diga restaurang. Deras Menu du 
Marche är det mest prisvärda al
ternativet med förrätt, varmrätt 
och efterrätt för cirka 32 Euro.
10 Rue Florian, Cannes
le-tube.com/menus-tube

2. PARK 45
Le Grand ligger i Grand Hotel och 
är en restaurang med höga kuli
nariska ambitioner. Bakom spisen 
står den hyllade kocken Christophe 
Poard som plockat hem en Miche
linstjärna åt sin arbetsgivare. Ho
tellets byggnad är ingen skönhet 
i sig, men restaurangen ligger på 
terrassen i bottenplan med utsikt 
över trädgården, strandprome
naden och havet, så låt det inte 
influera ditt val. En favorit bland 
finsmakare.   
Le Grand Hotel, 45 La Croisette,
Cannes
grand-hotel-cannes.com

3. LA MÔME
Med stor uteplats i en mysig åter
vändsgränd serverar La Môme 
medelhavsmat med franska 
och italienska influenser, även 
vegetariskt. Bakom det snyggt 
designade stället står Costes
gruppen, med bland annat Hotel 
Costes i Paris. Rekommenderas 
av Cannesborna själva när man 
vill äta en finare middag. 
6 Rue Florian, Cannes
lamomecannes.com

4. CAFÉ DE TURIN
En institution. Fråga vilken Nice
bo som helst och hen kommer att 
säga att det är här man ska köpa 
sina ostron. Restaurangen serverar 
alla möjliga typer av skaldjur, 
men det är ostronen som är 
kronjuvelen. Lokalen är charmigt 
traditionell, hemsidan är enbart 
på franska och här fjantar man 
inte till det för att locka turister. 
Det behöver man inte, man har 
ju alla stammisar man behöver 
bland lokalbefolkningen. 
5 Place Garibaldi, Nice
cafedeturin.fr

5 x Restaurang
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5. LE LOUIS XV
Året var 1987 och furst Rainer III av Monaco och det statliga tjänste
företaget SBM ansåg att det var hög tid att Monaco satte sitt avtryck 
på världens restaurangkarta. De uppmanade stjärnkocken Alain 
Ducasse att skapa en restaurang som skulle belönas med tre Michelin
stjärnor inom de första 48 månaderna. Alain antog utmaningen och 
lyckades få sina tre eftertraktade stjärnor efter bara 33 månader. 
Många matkritiker anser att detta är världens bästa restaurang. 
Hotel De Paris, Place du Casino, Monaco
montecarlosbm.com
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Man äter gärna sina ostro 
på Café de Turin i Nice om 
man är en äkta kännare.

För den som tröttnat 
på allt glitter i Cannes 
erbjuder Le Tube 
omväxling med sin 
industristil.

I Monte Carlo ligger 
Le Louis XV som 
sägs vara världens 
bästa restaurang.

På La Môme kan 
man dinera såväl 
inomhus som på 
stranden.

Bästa läget på Croisetten 
i Cannes: Le Grand Hotels 
restaurang Park 45.

Park 45 kan ståta med en 
stjärna i Guide Michelin och 
har blivit en finsmakarfavorit 
i Cannes.



GUIDE: FRANSKA RIVIERAN

FO
T

O
: I

S
T

O
C

K
FO

T
O

: I
S

T
O

C
K

FO
T

O
: I

S
T

O
C

K

FOTO: ISTOCK

RES 51RES 51

1. COURS SALEYA
Gågata med antikmarknad varje 
måndag – här kan du fynda från 
lokala leverantörer. Vad sägs 
till exempel om en äkta slips 
från Hermés i originalask för 
18 Euro? Övriga dagar inbjuder 
Cours Saleya till en fantastisk 
blomstermarknad, perfekt för 
Instagramvänliga bilder. Bästa 
shoppingkaffet vid marknaden 
finns på Bar Civette du Cour, 
enligt lokalbefolkningen.
en.nicetourisme.com

2. MOULIN À HUILE 
D`OLIVE NICOLAS ALZIARI
Gudomlig egentillverkad olivolja 
trängs på hyllorna i butiken som 
är ett obligatoriskt shopping
stopp för alla som besöker Nice. 
Den blå oljan är familjeföretagets 
bästa. Här finns även annat 
oemotståndligt, som rosen, 
lavendel eller citronmarmelad. 
Perfekt för att handla presenter, 
helst till sig själv.
14 Rue Saint-François de Paule,
Nice
alziari.com.fr

3. LOPPMARKNADEN  
FORVILLE
På La Croisette i Cannes finns de 
sedvanliga lyxmärkena men om 
du vill hitta något riktigt unikt är 
det en bättre idé att söka sig till 
marknaden på Rue Forville. Här 
finns frukt, fisk och grönsaker 
men också antikviteter, möbler 
och böcker. En riktig Aladdingrotta 
att botanisera i.
5–11 Rue du Marché Forville,
Cannes
marcheforville.com

4. RONDINI
Äkta, handgjorda lädersandaler 
från Saint Tropez är något helt 
annat än de flipflops man köper 
hemma. Tillverkaren firar 90 år  
med en ny modell – Seychellerna 
– perfekt för strand, spa och 
poolhäng. Oumbärliga i pack
ningen till varmare länder, enligt 
franska stjärnbloggaren Lili 
BarberyCoulon
18–18Bis Rue Clemenceau,
St-Tropez
rondini.fr

5. LE MARCHÉ  
PROVENCAL
Underbar utomhusmarknad under 
tak med lokala produkter. Öppet 
förmiddagar alla dagar utom 
måndag. Här hittar du, förutom 
frukt, grönt och blommor, en bra 
mix av saluhallsprodukter och 
lokala specialiteter som ostar, 
oliver, kryddor. Mycket närodlat 
och ekologiskt. Missa inte chansen 
att smaka på Rivierans bästa 
glass som säljs på samma gata 
hos Glacier Jean Marc – Gelateria 
Del Porto – med äkta ingredienser 
och oförglömliga smaker.
27 Cours Massena, Antibes
antibesjuanlespins.com

5 x Shopping
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Med lite tur kan man göra vintage-
fynd på antikmarkanden i Nice.

På den livliga gågatan 
Cours Saleya kan man 
spana på folk från ett 
trevligt kafé. 

Frukt, fisk och grönsaker 
men också en och annan 
bok hittar du på loppmark-
naden i Cannes.

Köp först en glass och njut 
sedan av folklivet på den 
provencalska markanden i 
mysiga Antibes.

De bästa olivoljorna i de finaste 
flaskorna kan man köpa hem från 
Nicolas Alziari i Nice.

Med sin fransk-italienska charm 
är Nice en klassiker bland alla 
Rivieranresenärer.



1. LE COMPTOIR CENTRAL 
ÉLÉCTRIQUE
Le Comptoir Central Electrique 
är uppskattat för sin eklektiska 
inredning, och har öppet från 
frukost till sent på natten. Det 
ligger vid Place de Pins, vid sidan 
om de vanligaste turiststråken. 
Här minglar man med Niceborna 
själva. Bra utbud av vin- och 
ölsorter. Man har ofta temakvällar 
med till exempel salsa eller dj:s.  
10 Rue Bonaparte, Nice

2. LE CLUB 55
På vackra Plage de Pampelonne 
lockar Le Club 55, ett måste 
sedan 1955. Här kan du spana 
efter kändisar samtidigt som du 
avnjuter husets rosé, en fräsch 
grönsakstallrik med kronärt-
skocka, melon och parmaskinka 
samt en syndig smultrontårta. 
Sena sittningen klockan 16 är bäst 
för deras mytomspunna party-
luncher – boka bord.
43 Boulevard Patch, Saint Tropez
club55.fr

3. PALM BEACH CLUB
Längst ute på udden, där vattnet 
är kristallklart och renare än 
inne i bukten, ligger Palm Beach. 
Perfekt strandklubb dagtid där 
solandet och badandet övergår 
till barhäng med dj:s och party 
efter klockan 17. 
Place Franklin Roosevelt, Cannes
palmbeach.fr

4. LE HIGH CLUB
Stor nattklubb med tre dansgolv 
för den som vill festa hela natten 
till de franska och internationella 
dj-stjärnornas house och techno. 
Om man föredrar disco finns Studio 
47 med åldersgräns på 25. Öppet 
från 23.45 till 06.00 fredag, lördag 
och söndag. Olika teman, som till 
exempel salsa, så kolla hemsidan för 
information om vad som händer. 
45/47 Promenade des Anglais, Nice
highclub.fr

5. LE RELAIS BAR
Legendariska lyxhotellet La Negresco 
i svulstig Belle Époque-stil har en 
framstående modern konstsamling 
med bland annat Niki de Saint Phalles 
skulpturer. I hotellets klassiska bar, 
helt i valnöt och med 1600-tals gobe-
länger, erbjuds mat, goda viner och 
livejazz eller latinmusik varje kväll 
utan entréavgift. Man behöver inte 
vara gäst på hotellet för att komma 
in på baren eller se konsten.
37 Promenade des Anglais, Nice
hotel-negresco-nice.com

5 x Barer
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Stolarna är 
eftertraktade 
på Le Comptoir 
Central  
Éléctrique.

Missa inte Le Comptoir 
Central Éléctrique på 
Place de Pins.

Högklassiga viner till tonerna av 
jazz gör baren på Hôtel Negresco 
till mångas favorit.

Ägarinnan samlar konst 
i världsklass på hotellet 
Negresco i Nice.



1. GLAMOURÖS HYRBIL 
Färdas som en filmstjärna mellan  
barer, stränder och hotell i en 
Jaguar Etype eller någon annan 
klassisk bilmodell. Rentaclassic
car i Nice erbjuder lyxiga sport
bilar till ett betydligt bättre pris 
än motsvarande klass hos de 
vanliga uthyrarna. Rivieran är en 
av världens vackraste platser att 
bila genom och du behöver inte 
oroa dig för underhåll eller för
varing. Hyrtid 17 dagar, chaufför 
kan ordnas mot extra kostnad.
Promenade des Anglais, Nice
rentaclassiccar.com

2. CAP D´ANTIBES  
MED KAJAK
Upplev Miljardärsbukten med 
lyxbåtar, filmstjärnehotell och 
exklusiva villor från kajak. Guiden 
Philippe vet var man bäst gör 
strandhugg och badar i det 
kristallklara vattnet. En halv dag 
i dubbelkajak kostar 45 euro och 
då kan man ta med sig picknick
korg. Runt udden går också en 
ny naturled med unik flora och 
strålande utsikt.
Cap Kajak
Bd Edouard Baudoin Port Gallice
capkayak.fr

3. JUBILEUMS-
UTSTÄLLNING MATISSE 
OCH PICASSO
Mellan den 23 juni och den 24 
september samlar Matissemuséet 
unika verk av de båda konst
historiska ikonerna, som både 
var vänner och rivaler – ”lika 
motsatta som svart och vitt”. 
Utställningen äger rum i det 
vackert belägna Matissemuséet 
och utforskar relationen mellan 
konstnären och hans modell.
164 Avenue des Arènes de 
Cimiez, Nice
musee-matisse-nice.org

4. LA GARE DU SUD
Den gamla tågstationen vid Place 
de la Libération, som stått tom 
i 20 år, har byggts om till ett 
trendigt mecka för mat, vintage
shopping och kulturintresserade 
– en storsatsning med Covent 

Garden i London som förebild. 
3 000 kvadratmeter ska locka 
såväl lokalbefolkning som den 
internationella publiken med barer, 
restauranger och klubbliv på 
kvällen. Invigningen är planerad 
till december 2018.
Place de la Gare du Sud
nicetourisme.com

5. KULTURBYN EZE 
430 meter över havet ligger 
charmiga Eze, en medeltida 
bergsby som är perfekt för en 
dagstur. Sista biten får man ta 
trappor men belöningen är en 
vidunderlig utsikt. Området är 
ett paradis för vandrare och 
här finns även ett av Rivierans 
finaste hotell, Château Eza, i ett 
slott som en gång ägdes av den 
svenske kungen Gustav V:s son. 
Prisvärd lunch med storslagen 
utsikt kan man få på Le Nid d´Aigle.
eze-tourisme.com

5 x Se & Göra
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Ett av 
Rivierans 
absolut 
mysigaste 
hotell 
ligger i byn 
Eze.
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Den medeltida 
byn Eze är perfekt 
för en dagsutflykt.

Varför inte färdas som en 
stjärna längs serpentin-
vägarna i en lyxig 
veteranbil?

Picassos vänskap med Matisse är temat 
för årets stora utställning i Nice.

Med sitt 
läge 430 
meter 
över havet 
har Eze 
den bästa 
tänkbara 
utsikten.
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