Nice

Rivierans huvudstad, Rivierans drottning. Nice är en stolt (men knappast ﬁsförnäm),
levnadsglad gammal madame – ung i själen, vacker och generös. Hon kan konsten att förföra
sina besökare med intensivt nöjesliv, rik kultur, utsökt gastronomi, behagligt klimat och en
alldeles speciell atmosfär som eggar alla sinnen. Bada mitt i centrum, vandra vilse i Gamla
stans vindlande gränder, spana in lyxjakterna i hamnen, besök färgsprakande marknader,
handla olivolja, vin och kläder – haute couture eller second hand. Sök vederkvickelse i
grönskande parker, ta en paus vid ett kafébord. Flanera långsamt i vimlet längs Medelhavets
vackraste och mest mytomspunna strandpromenad. Se solen sänka sig i Änglarnas bukt.
Känn dofter och vibrationer från restauranger och barer. Kvällen är ung och natten lång.
Guide Vagabond

Foto Franska turistbyrån

Snabbfakta Nice
Antal invånare 350 000 Valuta 1 euro = drygt 9 kronor Landsnummer 33 Religion katolicism (till övervägande delen)
Statsskick republik Tidsskillnad ingen Ofﬁciellt språk franska
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Nice > Stan bit för bit, Ta sig dit

strandpromenaden Det
berömda palmkantade ﬂanörstråket
Promenade des Anglais löper längs
stranden vid Änglarnas bukt, Baie des
Anges, från ﬂygplatsen in till stadens
centrum. Under 1800-talets första
decennier började allt ﬂer brittiska
aristokrater söka sig till Nice under
vintermånaderna i akt och mening
att njuta av det milda klimatet. För
att bekvämt kunna röra sig vid havet
bekostade de på 1820-talet skapandet
av den breda, stolta Promenade des
Anglais. Vid parken Jardin Albert 1er
byter stråket namn till Quai des ÉtatsUnis och fortsätter vidare bort mot
hamnen.
den moderna staden Väster om
parken Jardin Albert 1er och Boulevard
Jean Jaurès – ungefärligen mellan
järnvägsstationen och Promenade
des Anglais – ligger den moderna
delen av staden med hotell, gågator
och shoppingstråk. Här ﬁnns gott om
butiker, restauranger, kaféer och barer
– exklusivt och enkelt om vartannat.
vieux nice Gamla stan, la vieille
ville, en färgstark stadsdel med
myllrande folkliv, inte bara på
dagarna utan också långt in på
nätterna. Vieux Nice breder ut sig
med ett slags kaotisk charm öster
om Place Masséna och Boulevard
Jean Jaurès. Här ﬁnns vackra torg
som Cours Saleya och Place Rossetti
och en labyrint av smala gränder
som slingrar sig fram mellan 1600och 1700-talshus. Udda boutiquer
med kläder och krimskrams
varvas med barer, kaféer, bagerier,
slakterier, delikatessaffärer och
enkla restauranger som till högst
överkomliga priser serverar lokala
specialiteter. Det doftar snart sagt
överallt.
le château och hamnen Strax
bortom Gamla stan reser sig den 92

daniel thierry

stan bit för bit

Där torn och tinnar hukar inför Colline du Château.

meter höga kalkstensklippan Colline
du Château. Slottet som givit kullen
dess namn får man spana efter
förgäves – det jämnades med marken
i början av 1700-talet – men utsikten
över staden och havet är desto mer
hänförande. Här skaffar man sig
snabbt en utmärkt överblick över
Nice olika delar, strandpromenaden
och Baie des Anges. Alldeles nedanför
östra sidan av Le Château ligger
hamnen, där ﬁskebåtar trängs med
exklusiva lustjakter. Därifrån går
också passagerarfärjorna till Korsika.
I den yttre delen av hamnen lägger
lastbåtar och stora lyxkryssningsfartyg
till. Kajerna kantas av barer och
restauranger samt av vackra 1700talshus i milda terrakotta- och
ockrafärger.

cimiez På kullarna några kilometer
bortom Nice larmande centrum
ligger den fashionabla stadsdelen
Cimiez med många vackra hus och
palats från 1800-talet. Den engelska
drottningen Victoria brukade dra hit
med sitt hov i januari varje år och
ﬁck ett helt hotell, kallat Regina, till
sitt förfogande. I Cimiez ﬁnns ﬂera
museer, till exempel Musée Matisse
och Musée Marc Chagall, samt
intressanta arkeologiska lämningar
från romartiden.

ta sig dit

Flyg

aéroport nice côte d’azur
– som är den största ﬂygplatsen i
Frankrike utanför Paris-området
– ligger drygt en halvmil väster
om Nice centrum. Lokalbuss, linje
23, utgår från hållplats 6, terminal
1, ungefär var 15 minut (mån–fre
06.00–20.50, lör 06.30–20.50, sön
07.00–20.00). Resan tar 30–40
minuter och kostar 1,30 euro (biljett
köps på bussen). Man kan också ta
den snabbare ﬂygbussen, linje 98,
som utgår från hållplats 1, terminal
1, ungefär var 20 minut, dagligen
06.00–21.00. Resan kostar 3,50 euro
(biljett köpes på det intilliggande
biljettkontoret, inte på bussen). Taxi
från ﬂygplatsen till centrum kostar
20–25 euro. Taxichaufförerna tar i
allmänhet inte kreditkort utan brukar
vilja ha kontanter.
Flygplatsinformation: tel 08204 233 33, www.nice.aeroport.fr.

Tåg

sncf är Frankrikes motsvarighet
till SJ. Järnvägsstationen är centralt
belägen och har täta förbindelser med
såväl utlandet som ett ﬂertal större
franska städer. Med snabbtågen,
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TGV, tar man sig från Paris till Nice
på drygt fem timmar. Lokaltågen,
TER, stannar på de ﬂesta orter längs
Rivieran.
Gare SNCF, Avenue Thiers, tel 04-

921 481 32. Traﬁkinformation: tel 08-

366 768 69. Biljettbokning: 08-053 253 25,
www.sncf.fr.

(ﬁnns bland annat vid Promenade
des Anglais, Place Garibaldi,
järnvägsstationen och ﬂygplatsen)
eller beställa per telefon. Va beredd
att betala kontant. Chaufförerna
i Nice accepterar i allmänhet inte
kreditkort.
Central Taxi Riviera, tel 04-931 378 78,

service dygnet runt.

Gå
Centrala Nice är inte särskilt stort.
Det bästa sättet att ta sig runt är till
fots. I Gamla stan är det dessutom
den enda möjligheten. Längs
strandpromenaden, Promenade
des Anglais, ska man givetvis också
promenera, fram och tillbaka, hur
många gånger som helst.

Buss
Den lokala busstraﬁken i Nice,
Sunbus, fungerar utmärkt och är
väl utbyggd – åtminstone fram till
niotiden på kvällen. Från 21.10 (20.10
på sön- och helgdagar) till 01.10
ersätts den ordinarie linjetraﬁken
med kvällsbussar, Noctambus. De fyra
linjer utgår från Place Masséna en
gång i halvtimmen.
Ombord på bussarna kan man köpa
enkelbiljett (1,30 euro), SunMaxi 14
(16 euro, gäller för 14 resor) samt
dagspass (4 euro). Femdagarspass
(13 euro) och veckopass (16,80 euro)
kan endast köpas i någon av Sunbus
butiker.
Sun Boutique Grand Hôtel, 10 Avenue

Félix Faure, tel 04-931 353 13. Öppet mån–

fre 07.15–19.00, lör 07.15–18.00. Stängt sön.
Sun Boutique Bel Canto, 29 Avenue

Malausséna, tel 04-921 752 54. Öppet

mån–fre 08.00–17.45, lör 08.00–12.15.
Stängt sön.

www.sunbus.com.

Taxi
Ganska dyrt. Det är svårt att stoppa
taxi på gatan. I stället får man bege
sig till de speciella taxistationerna

sevärdheter
promenade des anglais Längs
det vackra, livliga promenadstråket
– till ackompanjemang av vågornas
brus – rör sig en ständig ström av
joggare, ungdomar på inlines och
skateboard, cyklister, föräldrar med
barnvagnar, tågluffare med stora
ryggsäckar, stressade weekendturister,
pensionärer, förälskade par,
tonårsgäng, småbarn och, givetvis,
uppklädda, världsvana damer och
herrar. Skådespelet kan med fördel
betraktas från någon av de blå
stolarna som ﬁnns utplacerade lite
varstans längs strandpromenaden.
cours saleya Detta färgsprakande
marknadstorg i Gamla Stan,
kantat av barer och restauranger,
är med rätta en av de stora
turistattraktionerna i Nice. Dagtid
lockar blomstermarknaden, kvällstid
det myllrande folklivet.
cathédrale orthodoxe russe
saint nicolas Den största ryska
religiösa byggnaden utanför själva
Ryssland, invigdes 1912. Med sina
imponerande lökkupoler utgör
den ett exotiskt inslag i stadsbilden.
Kyrkan är vackert utsmyckad med
sniderier, fresker och ikoner.

daniel thierry

ta sig runt

Den ryska kyrkan är Nice mest
iögonfallande färgklick.

klädsel, inga shorts eller ärmlösa tröjor.

Inträde 2,50 euro (för studerande 2 euro,
under 12 år fritt inträde).

palais lascaris I hjärtat av Gamla
stan ligger detta lilla 1600-talspalats
som fungerade som privatbostad för
förmögna familjer fram till franska
revolutionen. I bottenvåningen ﬁnns
ett väl bevarat apotek från 1738 med
dekorativa pillerburkar och krukor.
En imponerande marmortrappa
leder upp till andra våningen
med stiliga möbler och konstverk
samt en egendomlig sned dörr,
specialkonstruerad för att stänga sig
själv.
15 Rue Droite, tel 04-936 205 54. Öppet

ons–mån 10.00–12.00 samt 14.00–18.00.
Stängt tis. Fritt inträde.

Boulevard du Tzarewitch, strax väster

om järnvägsstationen, tel 04-939 688 02,
busslinje 7 eller 15. Öppet för turister

09.00–12.00 samt 14.30–18.00. Vintertid

stänger kyrkan en timme tidigare. Stängt

i samband med gudstjänst sön förmiddag
samt vid vissa ryska högtider. Vårdad
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muséer
Alla kommunala museer (Musée
Marc Chagall hör inte dit) har fritt
inträde den första och den tredje
söndagen i varje månad.

musée matisse I en vackert
renoverad villa från 1600-talet,
i stadsdelen Cimiez, visas en
imponerande samling av konstnärens
verk. Matisse bodde i Nice från 1917
fram till sin död 1954.
164 Avenue des Arènes, tel 04-

938 108 08, www.musee-matisse-nice.org.

Busslinje 15, 17, 20, 22 eller 25 till hållplatsen
Les Arènes. Öppet mån–ons 10.00–18.00.
Stängt tis. Inträde 4 euro (för studerande
2,50 euro, under 18 år fritt inträde). Med
busslinje 15 kan man åka gratis mellan
Matisse-museet och det närbelägna
Chagall-museet, fråga efter biljett i
receptionen.

musée et site archéologiques
Strax efter Kristi födelse grundade
romarna staden Cemenelum på
kullarna i vad som i dag är stadsdelen
Cimiez. Som mest bodde cirka 20 000
människor där. Man kan vandra
omkring bland de antika ruinerna,
de romerska baden och amﬁteatern.
I det arkeologiska museet ﬁnns även

Tips!
På det vackra torget Place Rossetti i Gamla stan ﬁnner varje glassälskare
sitt himmelrike hos Fenocchio Glacier, som under mer än ett halvsekel
har tillverkat glass på ett hantverksmässigt sätt. Man kan välja bland cirka
70 olika smaker, förutom alla tänkbara traditionella sorter erbjuds en
del innovativa egendomligheter som glass med smak av öl eller tomat &
basilika.
2 Place Rossetti, tel 04-938 072 52. Öppet från slutet av februari till mitten av

november tis-sön 09.00-24.00 (under juli och augusti öppet alla dagar).

fr. Busslinje 15 från tågstationen till

föremål från brons- och stenåldern.

hållplatsen Musée Chagall. Öppet

160 Avenue des Arènes, alldeles

bredvid Musée Matisse, tel 04-938 159 57.

mån–ons 10.00–18.00 i juli–september,

som till Matisse-museet. Öppet mån–ons

Inträde 5,50 euro (18–25 år 4 euro, under 18

Samma bussförbindelser och hållplats

10.00–17.00 i oktober–juni. Stängt tis.

10.00–18.00. Stängt tis. Inträde 4 euro

år fritt inträde).

(för studerande 2,50 euro, under 18 år fritt

musée d’art moderne et
d’art contemporain I fyra
betongtorn – sammanbundna med
glasgångar och med takterrasser som
erbjuder vacker utsikt över staden
– visas verk av främst franska och
amerikanska avantgardekonstnärer
från 1960-talet och framåt. Bland de
representerade konstnärerna märks
César, Christo, Jim Dine, Yves Klein,
Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg,
Robert Rauschenberg, James
Rosenquist, Niki de Saint-Phalle,
George Segal, Andy Warhol samt
svenskarna Lennart Aschenbrenner
och Carl-Fredrik Reuterswärd.

inträde).

musée marc chagall 1973 – i
samband med konstnärens 86-årsdag
– invigdes detta museum. Det är
delvis byggt i glas och har placerats
i en ”biblisk” trädgård mellan
olivträd och cypresser för att miljön
ska överensstämma med de 17 stora
målningarna med bibliska motiv,
som utgör stommen i samlingarna.
Här ﬁnns även skulpturer, mosaiker,
gravyrer, litograﬁer och annat.
Avenue Docteur Ménard, tel 04-

935 387 20, www.musee-chagall.

Promenade des Arts (nära Place

Svindlande museum med djärv avantgarde..

Garibaldi), tel 04-936 261 62, www.mamacnice.org. Öppet tis–sön 10.00–18.00.
Stängt mån. Inträde 4 euro.

musée d’art naïf jakovsky
I västra utkanten av Nice, i ett
smärre palats som tidigare ägdes av
parfymtillverkaren François Coty,
huserar sedan några decennier
tillbaka ett roligt museum med naiv
konst från när och fjärran.
Avenue de Fabron, tel 04-937 178 33.

daniel thierry

Busslinje 8, 9, 10, 11, 12 eller 34 till

hållplatsen Fabron. Öppet ons–mån 10.00–
18.00. Stängt tis. Inträde 4 euro.
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parker
jardin albert 1er En
blomstrande, folklig liten park med
statyer, fontäner och karuseller,
belägen ett stenkast från Medelhavet
just på gränsen mellan Gamla stan
och det moderna Nice. Parken
är sammanlänkad med andra
grönområden – Espace Masséna och
Square Leclerc – och fungerar som
en oas av grönska mellan de livligt
traﬁkerade gatorna.
le parc du château
Kalkstensklippan Colline du Château,
som reser sig mellan Gamla stan och
hamnen, bjuder inte bara på vacker
utsikt över staden utan också på
svalka i den behagliga parken med
skuggande träd, frodig växtlighet
och ett konstgjort vattenfall. Vill
man slippa att vandra till fots uppför
branta backar och trappor kan man ta
hiss till kullens topp.
Hissen ﬁnns vid Tour Bellanda vid östra

änden av Quai des Etats-Unis, tel 04-

938 562 33. Öppet dagligen, oktober–mars

10.00–17.30, april–maj, september 09.00–
19.00, juni–augusti 09.00–20.00.

le jardin du monastère
Alldeles intill Matisse-museet i
stadsdelen Cimiez ligger denna
vackra, fridfulla klosterträdgård med
citronträd, klängrosor och annan
skön växtlighet.

stränder & bad
Det ﬁnns långa ﬁna sandstränder
på de ﬂesta håll längs Franska
Rivieran. I Nice däremot gäller
klapperstenstränder. Å andra sidan är
vattnet aldrig så grumligt som det kan
bli på andra håll. Vissa avgränsade
delar av stranden förvandlas från
början av april till slutet av oktober
till privata plager med bar och
restaurang. För att få tillträde till dem
betalar man 10–20 euro per person
och dag. Då ingår strandmadrass,
parasoll och omklädningshytt.

(13 euro för studerande), tvådagarsbiljett

19 euro. Barn 4–11 år betalar 9 euro för en
eller två dagar. Barn under 4 år gratis.

petit train touristique Det
lilla turisttåget utgår också från
Promenade des Anglais vid Jardin
Albert 1er. Det kör genom Gamla
stan upp till Colline du Château och
tillbaka längs strandpromenaden.
Turen tar cirka 40 minuter.
Tel 04-939 245 59, www.petittrainnice.

com. Tåget avgår en gång i halvtimmen,
oktober–mars 10.00–17.00, april, maj,
september 10.00–18.00, juni–augusti

10.00–19.00. Tåget avgår ej 15 november–

20 december samt 5–20 januari. Biljettpris

rundturer
le grand tour Bussrundturer
med öppna dubbeldäckare, guidning
på fem olika språk (individuella
hörlurar). Bussarna avgår från
Promenade des Anglais vid Jardin
Albert 1er var 20 minut 09.10–18.50.
De stannar på elva strategiskt utvalda
platser runtom i Nice. Hela turen tar
en och en halv timme, men man kan
kliva av och hoppa på bussen var man
vill.

6 euro.

gamla stan Guidad tur till
fots, cirka två och en halv timme
lång, varje lördag, maj–oktober,
09.30. Utgår från turistkontoret,
5 Promenade des Anglais, tel 08927 074 07. Pris 12 euro (barn under
10 år betalar 6 euro, gratis för barn
under 6 år).

Tel 04-922 917 00. Biljetter säljs på

turistkontoren, direkt av chauffören samt

på vissa hotell. Endagsbiljett kostar 17 euro
Sololja, parasoll och bekymmerslösa dagar i Nice

parc floral phoenix Nära
ﬂygplatsen, väster om Nice, breder
denna sju hektar stora botaniska park
ut sig. Den är som gjord för långa,
stärkande promenader. Cirka 2 500
olika växter. Det gigantiska 25 meter
höga växthuset är ett av de största i
världen.
405 Promenade des Anglais, tel 04-

Öppet dagligen 09.30–19.30. Inträde 2
euro.

jacques guillard

922 977 00. Busslinje 9, 10, 23, 24 eller 26.
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I en stad som Nice ﬁnns de ﬂesta
sorters kök med smaker och dofter
från världens alla hörn, men givetvis
bör man passa på att prova lokala
specialiteter. La Cuisine Niçoise
är starkt besläktat med italiensk
gastronomi. Man äter gärna pasta
och pizza eller kanske ännu hellre
pissaladière – en läcker anrättning där
en degbotten täcks av en blandning av
lök och ansjovis samt (som grädde på
moset) små, delikata, svarta oliver.
Bland andra lokala specialiteter
märks socca (pannkaka gjord på
kikärtsmjöl), pan bagnat (sandwich
med olivolja, vitlök, sallad, lök,
ansjovis och oliver), tarte au blette
(mangoldpaj) och naturligtvis den
världsberömda salade niçoise med
bland annat tonﬁsk, ägg och ansjovis.
De ﬂesta restauranger öppnar för
lunch någon gång 12.00–12.30. Ett
par, tre timmar senare slår de igen
för att åter öppna vid 19.30-tiden då
middagen börjar serveras. Priserna
nedan gäller i de ﬂesta fall vid
lunchtid; på kvällarna kan det ibland
vara dyrare.

Billigt (under 15 euro)

nissa socca Klassisk krog i Gamla
stan som serverar alla tänkbara
lokala specialiteter. Enkelt, billigt och
mycket atmosfär.
7 Rue Sainte-Réparate, tel 04-938 018 35.

Stängt sön samt vid lunchtid mån.

Dessutom slår man igen hela januari samt
under tio dagar i juni.

la tapenade Granne med
föregående krog och i stort sett
samma utbud och priser. Vilken av
restaurangerna man väljer har inte så
mycket att göra med tycke och smak

utan handlar mest om var det råkar
ﬁnnas en ledig plats.
6 Rue Sainte-Réparate, tel 04-

938 065 63. Stängt mån samt hela
november.

karr Relativt nyetablerad restaurang
som snabbt fått gott rykte. Art décodesign kombineras med innovativt
kök och överkomliga priser. Dagens
rätt kostar 11 euro, med förrätt 14
euro. Öppet för frukost, lunch och
middag. Torsdags- och fredagskvällar
är det livemusik – ofta jazz av det
coola slaget. Vill man inte äta kan
man hänga i den ypperliga baren,
som ger damerna 50 procent rabatt på
alla cocktails mån–ons 18.00–22.30.
10 Rue Alphonse Karr, tel 04-938 218 31,

www.karr.fr.

Mellan (15–30 euro)

aphrodite Gastronomiska
högtidsstunder till överkomliga
priser i vacker miljö. Om vädret
tillåter bör man försöka få ett bord
på den behagligt lummiga terrassen.
Regionalt kök med modern touche.
Lunchmenyer för 19–24 euro. Den
billigaste kvällsmenyn kostar 31 euro.
10 Boulevard Dubouchage, tel 04-

938 563 53, www.restaurant-aphrodite.com.
Stängt sön–mån.

la zucca magica Alldeles vid
hamnen – i en lokal dekorerad
med pumpor (”zucca” betyder just
pumpa) – ligger denna originella,
ypperliga vegetariska restaurang
med italiensk inriktning. De
färdigkomponerande menyerna
(inga valmöjligheter ﬁnns) förnyas
varje dag och omfattar 4–5 rätter.
Lunch kostar 17 euro och middag 27
euro. Kontant betalning, kreditkort
accepteras ej.

Fallgrop!
Fransoserna håller hårt på sina mattider. På restaurangerna serveras lunch
vanligtvis mellan 12.00 och 14.00; middagen kommer på bordet tidigast
19.00. Räkna inte med lagad mat mellan dessa tider.

daniel thierry

äta

Toget i Gamla stan. Kafé och soﬁstikerat
mingel.

4 bis Quai Papacino, tel 04-935 625 27.

Stängt sön–mån.

grand café de turin På detta
vittomtalade, omåttligt populära
brasserie får varje skaldjursälskare sitt
lystmäte. Från åtta på morgonen till
elva på kvällen serveras utan uppehåll
färska ostron, musslor, krabbor,
sjöborrar och havets läckerheter till
förvånansvärt överkomliga priser.
Räkna med 20–30 euro för en
festmåltid. Bord kan inte beställas
i förväg. Ofta får man köa och sitta
trångt – men det hör liksom till.
5 Place Garibaldi, tel 04-936 229 52.

Dyrt (över 30 euro)

chantecler Inrymd i det
legendariska lyxhotellet Négresco –
ett iögonenfallande barockpalats som
står och sväller vid Promenade des
Anglais som ett stolt monument från
La Belle Époque. Stadens mest kända
gourmetrestaurang med nytillträdd
kökschef: den geniförklarade
stjärnkocken Michel Del Burgo.
Men smakar det så kostar det. 45
euro för en trerätters lunchmeny. På
kvällen (då det råder kavajtvång och
mobiltelefonförbud) får man räkna
6
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37 Promenade des Anglais, tel 04-

931 664 00. Öppet varje dag 11.00–24.00.

le transat Splendid Hôtels
panorama-bar, belägen på åttonde
våningen med snygg utsikt över stad
och berg, öppen till midnatt.
50 Boulevard Victor Hugo, tel 04-

daniel thierry

931 641 00.

I stilla väntan på den stora fångsten.

med det dubbla priset.
37 Promenade des Anglais, tel 04-

931 664 00, www.hotel-negresco-nice.com.
Stängt 14 november–21 december.

la rotonde Hotel Négrescos
bakﬁcka eller ”bistro”, inredd som
en gammaldags karusell, med samma
kökschef som Chantecler men något
enklare mat. 32 euro för en meny.
37 Promenade des Anglais, tel 04-

931 664 00, www.hotel-negresco-nice.com.
Öppet endast för lunch.

l’univers de christian
plumail Med utgångspunkt i det
traditionella medelhavsköket skapar
Christian Plumail gastronomiska
innovationer, för att inte säga
sensationer. Hans restaurang anses av
många vara den bästa i Nice. Billigaste
menyn (fyra rätter) kostar 40 euro.
54 Boulevard Jean-Jaurès, tel 04-

936 232 22, www.christian-plumail.com.

Stängt sön samt vid lunchtid lör och mån.

la petite maison Mittemot
Operan ligger denna taverna som
serverar främst ﬁsk och lokala
specialiteter till väl tilltagna priser.
Krogen har blivit ett favorittillhåll
för kändisar, halvkändisar, jet-setare
och bohemer med stor plånbok.

Personalen är i allmänhet lika
snobbig som gästerna. Hög eller i alla
fall högljudd stämning brukar råda
framåt småtimmarna.
11 Rue Saint-François-de-Paule, tel 04-

939 259 59. Stängt sön.

barer & pubar
le bulldog Bullrig rockpub med
billiga drinkar och liveuppträdanden
varje kväll.
16 Rue de l’Abbaye, tel 04-938 504 06,

www.bulldogpub.fr. Öppet mån–lör 17.30–
02.30. Stängt sön.

la havane Het latinobar med
salsamusik, tapas, exotiska drinkar
och en doft av Kuba.
32 Rue de France, tel 04-931 636 16,

www.lahavanenice.com. Öppet varje dag
17.00–02.00.

le relais Om man inte tycker sig
ha råd att bo på lyxhotellet Négresco
(det billigaste rummet kostar under
lågsäsong 225 euro natten) kan
man åtminstone göra sig ärende till
hotellets eleganta, valnötsfärgade
pianobar och njuta av en drink i de
sammetsklädda sofforna. Stiligt och
elegant.

le master home Pub i skotsk
stil – huvudsakligen frekventerad av
en ung, internationell publik – med
ett imponerande utbud av olika
sorters whisky och öl, som antingen
konsumeras i glada vänners lag eller i
enskildhet framför en dator i lokalens
internetkafé.
11 Rue de la Préfecture, tel 04-

938 033 82, www.master-home.com. Öppet
varje dag 11.00–02.30.

cave l’azurite Stillsam och vilsam
vinbar med soft musik och ett brett
sortiment av sydfranska årgångsviner
som säljs per glas.
76 Rue de France, tel 04-934 404 84.

Öppet varje dag 09.00–22.00.

shopping
De ﬂesta affärer har öppet mån–lör
10.00–19.00. Vissa slår igen ett par
timmar för lunch. Speciellt i Gamla
stan är det vanligt att butikerna är
stängda inte bara på söndagar utan
också måndagar.

avenue jean médecin Den stora
affärsgatan med shoppingcenter,
varuhus och massor av mindre
butiker. Utbudet är stort, men
gatan är livligt traﬁkerad och ibland
påfrestande bullrig.
avenue de suède, rue paradis,
avenue de verdun De tre gatorna
bildar ett slags gyllene triangel med
exklusiva märkesbutiker som Louis
Vuitton, Chanel, Hermès, Cartier,
Armani, Sonia Rykiel, Kenzo och Max
7
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Mara. På de intilliggande gågatorna
ﬁnns gott om småbutiker där man
kan komma betydligt billigare undan.

vieux nice I Gamla stan ﬁnns den
roligaste och mest oförutsägbara
shoppingen. Delikatessaffärer, udda
boutiquer, souvenir- och second
hand-butiker och allehanda krimskramsförsäljare dyker upp titt
som tätt i de slingrande medeltida
gränderna.

galeries lafayette Det
anrika Parisvaruhusets största
ﬁlial utanför huvudstaden. På fem
våningsplan säljs högkvalitativa
kläder, accessoarer, skönhetsartiklar,
hushållsvaror, mat, vin och mycket
annat.
6 Avenue Jean Médecin, tel 04-

921 736 36, www.galerieslafayette.com.
Öppet mån–lör 09.00–20.00.

nice etoile Gigantiskt, centralt
beläget, modernt och smakfullt
shoppingcenter i fyra våningsplan
med drygt 80 butiker, exklusiva och
enkla, som saluför det mesta från
cd-skivor och böcker till kläder och
möbler.
30 Avenue Jean Médecin, tel 04-

921 738 17. Öppet mån–lör 10.00–19.00.

cap 3000 Ett ännu mer gigantiskt
shoppingcenter – det största längs
Franska Rivieran – med långa
labyrinter av välskötta butiker, inte
minst sko- och klädaffärer. Cap 3000
ligger ungefär en mil väster om Nice,
i närheten av ﬂygplatsen. Bussbolaget
Rapides Côte d’Azur:s linje 200
mellan Nice och Cannes (utgår från
bussterminalen, gare routière, vid
Promenade du Paillon) stannar vid
affärscentret.
Avenue Donadei, Saint-Laurent du

Var, tel 04-933 110 35, www.cap3000.com.
Öppet dagligen 10.00–21.00.

daniel thierry

Varuhus

Nice har alltid vänt blicken mot havet.

Kläder

eurodif Ett slags fransk
motsvarighet till H&M – låga priser,
brett utbud för hela familjen, hyfsad
kvalitet och någorlunda trendigt.
Eurodif (som också är namnet på en
anläggning för anrikning av uran i
södra Rhônedalen) har närmare 100
butiker över hela Frankrike – en av
dem ligger i Nice.
16 Avenue Jean Médecin. tel 04-

936 222 71, www.eurodif.com. Öppet mån–
lör 09.30–19.00.

moustache Butik som främst
vänder sig till herrarna men även har
en avdelning för damerna. Citykläder
till bra priser.
17 Avenue Jean Médecin, tel 04-938 802.

Öppet mån–lör 10.00–19.00.

santiago Kläder för dig som gillar
läder. Från tå till topp – skor, byxor,
jackor, hattar... Allt i läder och av hög
kvalitet.
9 Rue de la Boucherie, tel 04-936 245 10.

Öppet tis–lör 09.30–19.00.

blanc bleu Bra urval av snygga
tröjor, kanske inte alltid nödvändigt i
Nice men skönt att ha med sig hem.
13 Rue Masséna, tel 04-938 783 01.

Öppet mån–lör 10.00–19.00.

Mat & vin

maison auer Mittemot
operan ligger denna legendariska
konfektyraffär, som varit i drift sedan
1820. Choklad, kanderad frukt och
en massa andra godsaker tillverkas i
enlighet med gamla familjerecept.
7 Rue Saint-François-de-Paule, tel 04-

Tips!
Vinterhalvårets viktigaste begivenhet i Nice är den årligen återkommande
karnevalen som brukar dra till sig över en miljon besökare. De
spektakulära, färgsprakande paraderna avlöser varandra längs Promenade
des Anglais. Hela staden tycks leva i yster festyra under drygt två veckors
tid.
Program och mer information ﬁnns på www.nicecarnaval.com. 2005 går

karnevalen av stapeln 11–27 februari. Inträde till karnevalsområdet kostar 10 euro,
numrerad sittplats på åskådarläktarna 20–25 euro.
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938 577 98, www.maison-auer.com. Öppet

och frukt. På måndagar förvandlas
Cours Saleya till loppmarknadstorg.

tis–lör 09.00–13.30 samt 14.30–18.00.

Öppet dagligen 07.00–18.00

cave caprioglio Välsorterad och
välrenommerad vinaffär i Gamla
stan med vänlig och kunnig personal,
som gärna ger vägledning genom
det ibland svåröverblickbara franska
vinlandskapet.

(ungefärligen).

marché aux poissons Liten men
trevlig och sevärd ﬁskmarknad på ett
annat av Gamla stans vackra torg.
Place Saint François. Öppet tis–sön

16 Rue de la Préfecture, tel 04-

06.00–13.00.

938 571 36. Öppet tis–lör 07.30–13.00 samt
15.00–19.30, sön 07.30–13.00.

les puces de nice Loppmarknad i
vacker miljö, alldeles intill hamnen.

Rue Saint-François-de-Paule, Alziari

ligger på nummer 14, tel 04-938 576 92 och
A l’Olivier på nummer 7, tel 04-931 344 97.

Öppet tis–lör 08.15–12.15 samt 14.15–19.15.

Böcker & musik

fnac Stor sortering av böcker, cdskivor, vhs- och dvd-ﬁlmer samt en
hel del annat. Här säljs också biljetter
till konserter och andra evenemang.
Centre Nice Etoile, 30 Avenue Jean

Médecin, tel 04-921 777 77, www.fnac.com.
Öppet mån–lör 10.00–19.00.

virgin megastore Musik och
multimedia – en masse.
15 Avenue Jean Médecin, tel 04-

970 309 00, www.virginstore.fr. Öppet
mån–lör 09.30–20.30.

librairie privat sorbonne
Mycket välsorterad bokhandel av
traditionellt snitt. Passa på att skaffa
dig Molière, Zola, Baudelaire, Camus,
Sartre, de Beauvoir och andra franska
klassiker på originalspråk. Om inte
annat ser det ganska imponerande ut
i bokhyllan där hemma.
37 Rue Hôtel des Postes, tel 04-

931 377 88. Öppet mån–lör 09.00–12.00
samt 14.30–19.00.

daniel thierry

alziari, a l’olivier Två
fantastiska butiker för olivolja som
ligger nära varandra på samma
gata. Alziari säljer i första hand sin
egenproducerade olja. A l’Olivier
har även olivolja från andra delar av
Frankrike och världen.
librairie magellan Bokhandel
som har specialiserat sig på
reselitteratur och kartor.
3 Rue d’Italie, tel 04-938 231 81. Öppet

mån 14.00–19.00, tis–lör 10.00–13.00 samt
14.00–19.00.

Leksaker

contesso Frankrikes mest välkända
och välsorterade leksaksaffär, ett
tredje generationens familjeföretag
som saluför närmare 20 000 olika
artiklar, alltifrån nallar och dockor
till modelljärnvägar, lekstugor och
biljardbord.
16 Avenue Notre Dame, tel 04-

938 543 10, www.contesso.com. Öppet

mån–lör 09.30–12.30 samt 14.00–19.00.

Marknader

cours saleya Här, i hjärtat
av Gamla stan, är det sedan
mer än hundra år tillbaka stor
blomstermarknad, Marché aux
Fleurs, varje dag utom måndag. På
förmiddagarna säljs även grönsaker

Place Robilante. Öppet tis–lör 10.00–

18.00.

nöjen

Klubb

le grand escurial Rivierans
största nattklubb med plats för cirka
1 200 gäster. Restaurangen öppnar
21.00 (menyerna kostar 28–50 euro)
och stänger vid midnatt samtidigt
som diskoteket, ljusshowen och
diverse aktiviteter drar igång. Sedan
är det full fart i barer och på dansgolv,
åtminstone fram till klockan fyra
på morgonen då frukost serveras.
En timme därpå är det hög tid att
lämna etablissemanget och möta
verkligheten igen.
29 Rue Alphonse Karr, tel 04-938 237 66,

www.grandescurial.com. Öppet endast fre
och lör 21.00–05.00. Inträde: 16 euro (en
drink ingår i priset).

dizzy club Belägen vid hamnen,
döpt efter den legendariske
jazztrumpetaren Dizzy Gillespie, men
klubbens DJ’s och liveartister har
en högst blandad repertoar. Goda
cocktails till överkomliga priser.
26 Quai Lunel, tel 04-932 654 79. Öppet

Fallgrop!
frukost ingår normalt inte i franska hotellpriser. På ﬂottare hotell kostar
frukosten ofta bortåt 20 euro extra per person. En ﬁka på ett närbeläget café
är i allmänhet mer prisvärd.
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ons–sön 23.30–05.00. Inträde 16 euro (en
drink ingår i priset).

la suite Liten, exklusiv klubb
med plats för endast 150 gäster.
Avfärdas ofta som dyr och snobbig
av människor som blivit avvisade av
svårﬂirtade dörrvakter. Men de gäster
som kommer in brukar stormtrivas
– bra musik, hög stämning, trevlig
personal och förstklassiga drinkar.
Ett säkert sätt att bli insläppt är att
förbeställa bord och en butelj skumpa
(cirka 100 euro).
2 Rue Bréa, tel 04-939 292 91. Öppet:

september–juni, ons–lör 22.30–02.30;

juli–augusti, tis–sön 22.30–02.30. Inträde
13 euro (en drink ingår i priset).

le ghost Elegant, trendig, något
spöklik DJ-bar i rött och svart med
bekväma soffor där man hellre
dricker cocktails än öl. Musikstilen
varierar från kväll till kväll. Dyra
drinkar men roligt och trångt – ibland
alltför trångt på helgerna.
3 Rue Barillerie (i Gamla stan), tel 04-

939 293 37. Öppet varje dag 19.30–02.30.

Rock

wayne`s Omåttligt populärt
ölhävarställe och musikpub med
inriktning på klassisk rock’n’roll

com. Öppet mån–lör 19.00–01.00 (ibland

och pop, gärna framförd av
direktimporterade engelska band från
London eller Liverpool. Internationell
publik.

längre). Stängt söndagar.

nice jazz Festival Tredje veckan i
juli varje år arrangeras denna en av
Europas främsta jazzfestivaler med
mängder av världsberömda artister.
Bland tvåtusen år gamla romerska
lämningar i stadsdelen Cimiez spelas
blues- och jazzmusik på tre olika
scener 19.00–24.00 varje kväll.

15 Rue de la Préfecture, tel 04-

931 346 99, www.waynes.fr. Öppet

sön–tor 14.30–01.00, fre–lör 14.30–01.30.
Liveuppträdanden varje kväll utom tis
21.00.

le thor Om du drabbas av svår
hemlängtan kan du med fördel söka
dig till denna ”vikingabar” med
rockig musik. Bli inte förvånad om
servitrisen pratar svenska. Nästan
lika mycket fylla som på barerna
hemma i Sverige. Live-uppträdanden
22.00–01.00.

www.nicejazzfest.com.

Klassiskt & opera

opéra de nice Säsongen löper från
september till juni med ett rikt utbud
av klassiska konserter, balett- och
operaföreställningar.

32 Cours Saleya, tel 04- 936 249 90,

4–6 Rue Saint-François-de-Paule,

www.thor-pub.com. Öppet alla dagar

tel 04-921 740 00, biljettreservation tel

18.30–02.30.

04-921 740 40, www.opera-nice.org.
Biljettpriserna varierar starkt, 8–80

Blues & jazz

euro, beroende på var man sitter. Stängt

bar des oiseaux På scenen i
denna vänliga och livaktiga bar kan
snart sagt vad som helst dyka upp
– lokala komiker, ﬂamencosångare,
amatörﬁlosofer, poeter. Men oftast
intas scenen av coola, professionella
jazzmusiker. Liveuppträdanden varje
kväll, vanligtvis vid 20.30-tiden.

juli–augusti.

le baroque bar Varje lördagskväll
anordnas här – i atmosfärrik miljö
i gamla källarvalv från 1600-talet
– konserter med barockmusik.
25 Rue de la Croix (i Gamla stan), tel 04-

938 008 74. Öppet varje lördag från 20.30,
konserten börjar 21.00. Inträde 8 euro (en

5 Rue Saint Vincent (i Gamla stan),

drink ingår i priset).

tel 04-938 027 33, www.bardesoiseaux.

sport

Tut och blås till perfektion! Jazzfestivalen i Nice är en av Europas svängigaste.

Fotboll

ocg nice Fotbollslaget ﬁrar 100årsjubileum 2004. Brukar ligga
någonstans i mitten av den högsta
serien, inget topplag men inte heller
något bottenlag. Det är i allmänhet
ganska lätt att få biljetter till deras
hemmamatcher.
Stade du Ray, 35 Avenue Ray, biljetter

tel 04-920 706 06, www.ogcnice.com.
daniel thierry

Inträde 10–40 euro.

Vattenpolo

olympic nice natation (onn)
Allmänt betraktade som Frankrikes
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bästa vattenpololag. En annorlunda
sportupplevelse som – i bästa fall
– kan vara mer spännande än man
tror och som dessutom inte kostar
ett öre.
Palais des Sports Jean Bouin, 3 Rue Jean

Allégre, tel 04-938 080 80, www.nicewaterpolo.com. Inträde: gratis.

bra att veta

Genvägar

carte passe musées Gäller för sju
dagar under en 15-dagarsperiod och
ger fritt tillträde till alla kommunala
museer. (OBS! Gäller ej för Musée
Marc Chagall och Musée des Arts
Asiatiques eftersom dessa museer inte
är kommunala.)
Säljs på turistkontoren samt på de

kommunala museerna. Pris 6 euro.

hotellrum Har du inte bokat
hotell före ankomsten till Nice? Inga
problem. Vänd dig till närmaste
Ofﬁce du Tourisme (vid ﬂygplatsen,
järnvägsstationen eller Promenade
des Anglais). Stadens turistkontor
har ett nytt, effektivt system för sistaminuten-reservationer.

Säkerhet
Nice och andra delar av Franska
Rivieran är av hävd en tummelplats
för förmögna människor – ett faktum
som förstås lockar ﬁcktjuvar och
andra kriminella till trakten. Gamla

stan hade förr rykte om sig att vara
ett farligt område under sena kvällar
och nätter. Så är det knappast längre,
även om ett eller annat rån kan
förekomma. Det är dock ovanligt
med allvarliga våldsbrott mot turister.
Om man blir bestulen eller råkar ut
för andra brott ska man givetvis göra
en polisanmälan.
Commissariat Central de Police, 1

Avenue Maréchal Foch, tel 04-921 722 22.
Öppet dygnet runt. Utländska turister

som behöver hjälp av tolk kan få speciell
assistans alla dagar 08.00–12.00 samt
14.00–18.00, tel 04-921 720 31.

Borttappade föremål återfår man, i

bästa fall, om man vänder sig till Police
Municipale, 1 Rue de la Terrasse, tel 04-

971 344 00. Öppet mån–tor 08.30–17.00, fre
08.30–15.45. Stängt lör–sön.

I nödfall
polis

tel 17

brandkår
tel 18

ambulans
tel 15

i nödfall från mobiltelefon
tel 112

svenska konsulatet
Consulat de Suède, 7 Avenue Gustave V,

06000 Nice, tel +33-(0)4 970 306 15.

Information

franska turistbyrån i
stockholm
Kungsholmsgatan 32, 112 27 Stockholm,

tel 08-566 112 00, www.franceguide.com.

office du tourisme i nice
Turistbyråns huvudkontor ligger vid
strandpromenaden, 5 Promenade des
Anglais, tel 08-927 074 07. Öppettider
juni–september: mån–lör 08.00–
20.00, sön 09.00–18.00. Öppettider
oktober–maj: mån–lör 09.00–18.00.
Turistbyrån har också kontor på Nice
ﬂygplats, terminal 1, öppet dagligen
08.00–21.00 (under oktober–maj
stängt sön) samt på järnvägsstationen
Avenue Thiers, öppet dagligen, juni–
september 07.30–20.00, oktober–maj
08.00–19.00.

Länkar

turism www.nicetourisme.com,
www.niceandyou.com.
allmänt om nice
www.nice-coteazur.org.
allmänna transporter
www.sunbus.com, www.sncf.com.
nyheter www.nicematin.fr, www.
lepetitnicois.fr.
biljetter www.fnac.com.
Guiden är senast uppdaterad augusti 2004.
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