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Snabbfakta Franska Rivieran

Antal invånare Drygt en miljon, varav cirka 350 000 i Nice Valuta 1 euro = drygt 9 kronor Landsnummer 33 

Religion katolicism (till övervägande delen) Statsskick republik Tidsskillnad ingen Officiellt språk franska 

  

för dig som hyr bil och vill 
upptäcka på egen hand 

Nice
fly & drive-guide:

& Franska Rivieran
Till Europas kanske vackraste kuststräcka – Franska Rivieran eller Côte d’Azur som den 

också kallas – beger man sig för att leva och njuta. Men också för att titta på andra och 

själv bli sedd. Detta är voyeurernas och posörernas paradis. Paparazzifotografer bevakar 

kungligheter, filmstjärnor och andra celebriteter. Det vidlyftiga lyx- och kändislivet, allt 

det flärdfulla och sensuella, lockar människor hit. Men det finns också ett annat Rivieran 

med ett rikt kulturutbud, intressanta konstmuseer, grönsaks- och blomstermarknader, 

pittoreska bergsbyar i storslagen natur, behagligt klimat, underbara bad i det intensivt 

blå Medelhavet samt ett helt vanligt vardagsliv. Mellan och bortom de rikas vattenhål 

finns något för alla och envar.

Guide Johan Werkmäster Foto www.guideriviera.com och www.franceguide.com
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RivieRaN bit FöR bit

Det är inget tvivel om att Franska 
Rivierans östligaste punkt ligger 
vid gränsen mot Italien. Däremot 
råder det delade meningar om hur 
långt den sträcker sig åt andra hållet. 
Enligt den snävaste definitionen ska 
allt väster om Cannes räknas bort; 
de mest generösa vill inkludera hela 
kusten fram till Marseille. En rimlig 
kompromiss, som de flesta torde 
kunna godkänna, är att låta begreppet 
omfatta området från Saint-Tropez 
till italienska gränsen.

Nice är Rivierans obestridliga 
huvudstad och centrum, en 
pulserande, internationell metropol 
med cirka 350 000 invånare, lika 
levande och charmerande på vintern 
som på sommaren. Den långa 
palmkantade strandpromenaden, 
Gamla stans vindlande gränder, 
de moderna shoppingkvarteren, 
hamnen, parkerna, museerna, 
restaurangerna, barerna och 
de kringliggande kullarna – allt 
sammantaget skapar en speciell och 
alldeles oemotståndlig atmosfär.

Les coRNiches – tre vackra 
vägar som slingrar sig fram och ofta 

klamrar sig fast vid de dramatiska 
klippbranterna mellan Nice och 
italienska gränsen. Grande Corniche 
är högst belägen, Corniche Inférieure 
följer vattnet; någonstans mittemellan 
löper Moyenne Corniche. I området 
finns bland annat den stillsamma, 
behagliga staden Menton, som blivit 
något av pensionärernas paradis, 
samt det självständiga furstendömet 
Monaco.

aNtibes & JuaN-Les-PiNs är 
två tvillingstäder som bildar en 
gemensam kommun. De ligger på 
varsin sida om den exklusiva halvön 
Cap d’Antibes, ett par mil väster 
om Nice. Antibes är ett av Rivierans 
mest genuina samhällen och har 
ett liv även när turistsäsongen är 
över. Juan-les-Pins är tämligen 
dött under vinterhalvåret men kan 
bjuda på pulserande nöjesliv under 
sommarmånaderna. Här är allt lite 
fräckare, lyxigare, trendigare och 
dyrare än i Antibes.

caNNes är tack vare sin 
internationella filmfestival 
kanske världens mest kända 
småstad. Här bor knappt 70 000 
invånare, men titt som tätt väller 
horder av främlingar in för att 
sola, bada, festa, kongressa eller 

synas i festivalsammanhang. 
Strandpromenaden kantas av 
lyxhotell, exklusiva butiker, dyra 
restauranger och kasinon. Inne 
i stadskärnan, exempelvis kring 
marknadshallen Marché Forville, 
pågår ett mer folkligt vardagsliv.

coRNiche de L’esteReL är 
Rivierans vackraste kuststräcka, 
en cirka fyra mil lång väg som i 
slingrande kurvor löper vid foten av 
Massif de l’Esterel just där de röda 
porfyrklipporna försvinner ner i det 
intensivt blå havet. Under årtusenden 
har vattnet bearbetat berget så att 
små bedårande badvikar har bildats 
här och var. Esterelbergen sträcker 
sig från badorten La Napoule, några 
kilometer väster om Cannes, till de 
populära, hopväxta turiststäderna 
Saint-Raphaël och Fréjus. 

saiNt-tRoPez var en gång i tiden 
bohemernas och artisternas hörn av 
Rivieran, men numera är den lilla 
staden jet-setets och de mycket rikas 
favorittillhåll. Under högsäsong råder 
svår trängsel vid hamnen, där enorma 
lyxjakter ligger på rad. Saint-Tropez 
har ännu rykte om sig att svara för 
sommarens trendigaste och vildaste 
partyliv, inte bara på Rivieran utan i 
hela Europa.

Röd matta, vajande palmer och glittrande diamanter. Filmfestivalen i Cannes förstås.

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    Rivieran bit för bit…

Vy över Nice.
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byaRNa i beRgeN – någon eller 
några mil från kusten – är utmärkta 
och vederkvickande utflyktsmål om 
strandlivet blir för intensivt och 
påfrestande. Saint-Paul och Èze hör 
till de vackraste och mest välbesökta 
byarna, men här finns alla möjligheter 
att hitta egna favoriter genom att på 
måfå följa småvägar som slingrar sig 
fram i ett idylliskt landskap mellan 
korkekar och olivträd.

 
ta sig dit

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:e 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 köpes på bussen). 
Man kan också ta den snabbare 
flygbussen, linje 98, som utgår från 
hållplats 1, terminal 1, ungefär var 
20:e minut, dagligen 06.00-21.00. 
Resan kostar 4 euro (biljett köpes på 
det intilliggande biljettkontoret, inte 
på bussen). Taxi från flygplatsen till 
Nice centrum kostar 20-25 euro. Bra 
bussförbindelser finns till de flesta av 
Rivierans övriga huvudorter.

 flygplatsinformation: www.nice.

aeroport.fr.

 
köRa biL

Vägarna är vanligtvis tydligt skyltade, 
men skulle man hamna vilse är det 
bara att hålla utkik efter den typiskt 
franska skylten toutes directions (alla 
riktningar). Detaljerade och prisvärda 
kartor – exempelvis de gula Michelin-
kartorna i skala 1:175 000 (1 cm = 
1,75 km) – säljs på bensinmackar, 
varuhus, tobaks- och tidningsbutiker 
etc. Med en bra karta i handen är det 
lika enkelt som spännande att göra 
upptäcktsfärder längs småvägar in 
bland de provensalska bergen.

Under högsäsong blir det ofta 
trafikstockningar längs kustvägarna 
och det kan vara svårt att hitta p-
platser i de populäraste orterna.

Motorvägarna är i allmänhet 
avgiftsbelagda. Bensinpriserna 
varierar ganska kraftigt. Det är dyrast 
att tanka längs motorvägarna och 
billigast vid de mackar som brukar 
finnas i anslutning till stormarknader.

 
stRäNdeR & bad

Det finns långa fina sandstränder på 
de flesta håll längs Rivieran, dock inte 
i Nice där det är klapperstenstrand. 
Här och var, inte minst mellan 
Saint-Raphaël och Cannes, kan 
man hitta små, intima badvikar 
mellan klipporna. På många ställen, 
framförallt i de mer fashionabla 
badorterna, är dock delar av 
stränderna privata. För att få tillträde 
till dem – om man nu inte bor på 
ett hotell med egen strand – betalar 
man i allmänhet 10-20 euro per dag. 
Då ingår strandmadrass och parasoll. 
Vissa exklusiva strandklubbar kan 
dock vara dyrare, speciellt utanför 
Saint-Tropez vid den formidabla 
Plage de Pampelonne, där ett 
trettiotal klubbar har sina fästen, de 
flesta med barer och restauranger 
som har öppet nästan dygnet runt. 

 
seväRdheteR i Nice

PRomeNade des aNgLais Längs 
Nices vackra, livliga promenadstråk 
– 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, weekendturister, 
pensionärer, förälskade par, 
tonårsgäng, småbarn och, givetvis, 
uppklädda världsvana damer och 
herrar. Skådespelet kan med fördel 
betraktas från någon av de blå 

Exotiskt på Rivieran. Den ryska katedralen i Nice. 

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Rivieran bit för bit, Ta sig dit, Köra bil, Stränder & bad, Sevärdheter…

Den som är intresserad av kungligheter bör göra ett stopp mellan Cannes 
och Saint-Tropez i den trivsamma orten Sainte-Maxime. Ställ gärna bilen 
på »Parking Prince Bertil« och sök sedan upp den bouleplan som uppkallats 
efter »Prince Bertil de Suède«. Prins Bertils och prinsessan Lilians hus har 
numera övertagits av den svenska kungafamiljen. Bli inte förvånad om 
Victoria, Carl Philip eller Madeleine ligger på stranden och solar.

Tips!

Lata dagar på stranden i Cannes.



�

  

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 främst tack vare 
blomstermarknaden, kvällstid för det 
myllrande folklivets skull.

cathédRaLe oRthodoxe Russe 

saiNt NicoLas Den största ryska 
religiösa byggnaden utanför själva 
Ryssland, invigd 1912. Med sina 
imponerande lökkupoler utgör den 
ett exotiskt inslag i Medelhavets Nice. 
Kyrkan är vackert utsmyckad med 
sniderier, fresker och ikoner.

 boulevard du tzarevitch, strax väster 

om järnvägsstationen i nice, tel 04-

939 688 02, www.acor-nice.com

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 välbevarat 
apotek från 1738 med dekorativa 
pillerburkar och krukor. En magnifik 
marmortrappa leder upp till andra 
våningen med stiliga möbler och 
konstverk samt en egendomlig sned 

dörr, specialkonstruerad för att stänga 
sig själv. Fritt inträde.

 15 rue droite, tel 04-936 27240. 

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. 

musée aRchéoLogique de Nice 

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

 160 avenue des arènes, tel 04-

938 159 57, www.musee-archeologique.org

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 
korrespondera 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.fr. 

musée d’aRt modeRNe et 

d’aRt coNtemPoRaiN I fyra 
betongtorn – sammanbundna med 
glasgångar och med takterrasser som 
erbjuder vacker utsikt över Nice 
– 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.

 promenade des arts (nära place 

garibaldi), tel 04-97134201, www.mamac-

nice.org. 

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 detta roliga museum med 
naiv konst från när och fjärran.

 avenue de fabron, tel 04-937 178 33. 

PaRc FLoRaL PhoeNix Nära 
flygplatsen, väster om Nice, breder 

caRte musées côte d’azuR Den som gillar museer kan köpa ett kort 
som ger tillträde till ungefär 65 museer längs Franska Rivieran. Det kostar 
10 euro för en dag, 17 euro för tre dagar, 27 euro för en vecka och säljs på de 
flesta museer.

Tips!

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Sevärdheter…

Matisse levde i Nice från 1915 fram till 1954. I dag kan man beskåda hans verk på detta vackra museum.
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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 04-922 977 00. 

 
äta i Nice

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 vara 
dyrare ibland.

billigt (under 15 euro)

Nissa socca Klassisk och populär 
restaurang i Gamla stan som serverar 
alla tänkbara lokala specialiteter. 

Enkelt, billigt, mycket atmosfär och 
bra mat.

 7 rue sainte-réparate, tel 04-

938 018 35. 

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.

Le Poco Loco Utmärkt mexikansk 
restaurang, belägen ett stenkast 
bortom Promenade des Anglais. 
Humana priser och hög stämning. 
Ofta fullsatt.

 2 rue dalpozzo, tel 04-938 885 83. 

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 grönskande terrassen. 
Regionalt kök med modern touch. 
Lunchmenyer för 19 euro. Den 
billigaste kvällsmenyn kostar 32 euro.

 10 boulevard dubouchage, tel 04-

938 563 53, www.restaurant-aphrodite.com. 

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.

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

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 andra läckra havets 
frukter 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.

För den som söker en bra restaurang finns det massor av guider att tillgå. 
Guide Michelin är den mest kända. Men lita hellre till lokalbefolkningens 
omdöme. Varje fransos sätter en ära i att kunna vägleda en främling till en 
prisvärd krog.

Tips!

Franska Rivieran tillfredställer både öga och gom.

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Sevärdheter, Äta…
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dyrt (över 30 euro)

chaNtecLeR Inrymd i det 
legendariska lyxhotellet Négresco 
– ett barockpalats som står och sväller 
vid Promenade des Anglais som ett 
stolt monument från La Belle Époque. 
Chantecler är Nice mest kända 
gourmetrestaurang. Men smakar det 
så kostar det. 45 euro för en trerätters 
lunchmeny. På kvällen (då det råder 
kavajtvång och mobiltelefonförbud) 
får man räkna med det dubbla priset.

 37 promenade des anglais, tel 04-

931 664 00, www.hotel-negresco-nice.

com. 

La RotoNde Hotel Négrescos 
bakficka eller »bistro«, inredd som 
en gammaldags karusell, med samma 
kökschef som Chantecler men något 
enklare mat. 30 euro för en meny.

 37 promenade des anglais, tel 04-

931 664 00, www.hotel-negresco-nice.

com.

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 
42 euro.

 54 boulevard Jean-Jaurès, tel 04-

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

 
NöJeN i Nice

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. 

 29 rue alphonse karr, tel 04-

938 237 66, www.grandescurial.com. 

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. 

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 helrör (cirka 100 euro).

 2 rue bréa, tel 04-939 292 91. 

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!)

 3 rue barillerie (i gamla stan), tel 04-

939 293 37. 

WayNe’s Omåttligt populärt 
ölhävarställe och musikpub med 
inriktning på klassisk rock’n’roll 
och pop, gärna framförd av 
direktimporterade engelska band från 
London eller Liverpool. Internationell 
publik.

 15 rue de la préfecture, tel 04-

931 346 99, www.waynes.fr. 

Hotel Négrescos restaurang Chantecler anses som en av Rivierans bästa.

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Äta, Nöjen…

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.

Fallgrop!
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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-
02.00. 

 32 cours saleya, tel 04- 936 249 90, 

www.thor-pub.com. 

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.

 5 rue saint vincent (i gamla stan), tel 

04-938 027 33, www.bardesoiseaux.com. 

längre).

Le buLLdog Bullrig rockpub med 
billiga drinkar och liveuppträdanden 
varje kväll.

 16 rue de l’abbaye, tel 04-938 504 06, 

www.bulldogpub.fr. 

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. 

Le ReLais Om man inte tycker sig 
ha råd att bo på lyxhotellet Négresco 
(det billigaste rummet kostar under 
lågsäsong 250 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.

 37 promenade des anglais, tel 04-

931 664 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-

931 641 00.

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. 

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

 4-6 rue saint-françois-de-paule, 

tel 04-921 740 00, biljettreservation tel 

04-921 740 40, www.opera-nice.org. 

biljettpriserna varierar mellan 8 och 80 

euro, beroende på var man sitter. 

Le baRoque baR Varje 
lördagskväll anordnas här – i 
atmosfärrik miljö i gamla källarvalv 
från 1600-talet – en liten konsert med 
barockmusik.

 25 rue de la croix (i gamla stan), tel 

04-938 008 74. 

 
shoPPiNg i Nice

De flesta affärer har öppet mån-
lör 10.00-19.00. Vissa slår igen ett 
par timmar för lunch, och 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 
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-
shopar och allehanda krims-krams-
försäljare dyker upp titt som tätt i de 
slingrande medeltida gränderna.

varuhus
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. 

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. 

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    …Nöjen…

Betalkort är användbart i de 
flesta sammanhang i Frankrike, 
dock inte när man åker taxi. 
Chaufförerna kräver i allmänhet 
kontant betalning.

Fallgrop!

Operan i Nice. 
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caP 3000 Det största 
shoppingcentrat längs Franska 
Rivieran. Massor av välskötta butiker, 
inte minst sko- och klädaffärer. Cap 
3000 ligger knappt en mil väster om 
Nice, i närheten av flygplatsen.

 avenue donadei, saint-laurent du var, 

tel 04-933 110 35, www.cap3000.com. 

kläder
euRodiF Ett slags fransk motsvarighet 
till H&M – låga priser, brett utbud, 
hyfsad kvalitet och någorlunda 
trendigt. Eurodif har närmare 100 
butiker över hela Frankrike.

 16 avenue Jean médecin. tel 04-

936 222 71, www.eurodif.com. 

moustache Butik som främst 
vänder sig till herrarna men även har 
en avdelning för damerna. Så kallade 
citykläder till bra priser.

 17 avenue Jean médecin, tel 04-

938 802. 

saNtiago Skor, byxor, jackor, 
hattar... allt i läder.

 9 rue de la boucherie, tel 04-936 245 10. 

bLaNc bLeu Bra urval av snygga 
tröjor, kanske inte alltid nödvändigt i 
Nice men bra att ha med sig hem.

 13 rue masséna, tel 04-938 783 01. 

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-

938 577 98, www.maison-auer.com. 

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

 16 rue de la préfecture, tel 04-

938 571 36. 

aLziaRi och a L’oLivieR Två 
fantastiska butiker för olivolja som 
ligger nära varandra på samma 
gata. Alziari säljer i första hand sin 
egenproducerade olja. 

 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. 

böcker & musik
FNac Stor sortering av böcker, cd-
skivor, vhs- och dvd-filmer. Här säljs 
också biljetter till olika evenemang.

 centre nice etoile, 30 avenue Jean 

médecin, tel 04-921 777 77, www.fnac.com. 

LibRaiRie PRivat soRboNNe 
Mycket välsorterad bokhandel av 
traditionellt snitt. Passa på att skaffa 
dig Molière, 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. 

LibRaiRie mageLLaN Bokhandel 
som har specialiserat sig på 
reselitteratur och kartor.

 3 rue d’italie, tel 04-938 231 81. 

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. 

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 
måndagar förvandlas Cours Saleya till 
loppmarknadstorg.

maRché aux PoissoNs Liten men 
trevlig och sevärd fiskmarknad på ett 
annat av Gamla stans vackra torg.

 place saint françois. 

Les Puces de Nice Loppmarknad i 
vacker miljö, alldeles intill hamnen.

 place robilante. 

 
bRa att veta

klimat
Rivieran var från början ett 
vinterresmål. Under 1800-talet 
började aristokrater från norra 
Europa att söka sig dit för att njuta 
av vintermånadernas milda klimat. 
Det kan man med fördel göra även 
idag. Det blir sällan särskilt kallt. 
Somrarna är varma men vanligtvis 
inte besvärande heta. Badsäsongen 
sträcker sig från slutet av maj till 
slutet av oktober, då man kan räkna 
med att det är minst 19-20 grader i 
vattnet; under högsommaren är det 
förstås varmare.

valuta och pengar
De vanliga betalkorten, i synnerhet 
Visa, accepteras på de flesta ställen. 

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Nöjen, Shopping…

Styr stegen till Alziari eller A L’Olivier för inköp av 

högklassig olivolja.
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I annat fall är det sällan långt till en 
bankomat – eller en »distributeur 
bancaire« som fransosen säger.

säkerhet
På Franska Rivieran finns det gott 
om både välbärgade och snuskigt rika 
människor, vilket förstås lockar tjuvar 
och bedragare till trakten. Rån och 
andra allvarliga våldsbrott är sällsynta, 
men i folksamlingar bör man se 
upp för ficktjuvar. Töm bilen på 
värdesaker och göm väskor och annat 
i bagageutrymmet. 

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.

länkar
FRaNska tuRistbyRåN www.
franceguide.com

FRaNska RivieRaN östra delen, 
mellan italienska gränsen och Cannes. 
www.guideriviera.com

FRaNska RivieRaN väster om 
Cannes. www.crt-paca.fr

Nice www.nicetourisme.com

aNtibes & JuaN-Les-PiNs www.
antibes-juanlespins.com

caNNes www.cannes.fr

saiNt-tRoPez www.ot-saint-
tropez.com

 
utFLyktsmåL

antibes
Även när turistsäsongen är över – när 
stränderna är öde och lustjakterna 
inte längre ligger så tätt i den 
gigantiska marinan Port Vauban – är 
Antibes ett högst levande samhälle, 
beläget ett par mil väster om Nice. 
Närhelst man anländer till denna 
medeltidsstad, med anor från antiken, 
är det ett nöje att flanera längs 
smågator och genom gränderna, njuta 
av färger, dofter och smaker på den 
provensalska marknaden vid Cours 
Massena – som en sorts aptitretare 
innan det är dags för en måltid på 
någon av stadens många restauranger.

Fast nattlivet är i sanningens namn 
inte särskilt intensivt i Antibes, inte 
ens under högsäsong, till skillnad från 
Juan-les-Pins (läs om Juan-les-Pins 
nedan) som tillhör samma kommun 
och som bara ligger ett par kilometer 
bort. Det är i Juan-les-Pins som det 
sena, ganska ungdomliga nöjeslivet 
finns med barer och diskotek som har 
öppet tills morgonen gryr.

När du är i Antibes missa inte Musée 
Picasso – inrymt i Château Grimaldi 
i den gamla delen av Antibes. Här, 
med vidunderlig utsikt över havet, 
bodde och verkade Picasso i mitten av 
1940-talet. Ett stort antal av hans verk 
från den tiden förevisas. Adressen är 
Château Grimaldi, Place Mariejol, 
Antibes, tel 04-929 054 20. 

Missa inte heller Safranier, en 
pittoreskt stadsdel i Antibes, som 
egentligen bara är några gränder med 
det vackra torget Place du Safranier 
som centrum. Här bodde den grekiske 
författaren Nikos Kazantzakis (mest 
känd för romanen Zorba) under de 
sista tio åren av sitt liv.

Juan-les-pins
Juan-les-Pins var en lugn fiskeby 
till början av 1900-talet, då några 
rika amerikaner upptäckte idyllen, 
byggde hotell, kasino och lyxvillor, 

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Shopping, Bra att veta…

Tilltala aldrig en fransman på engelska! Det är inte särskilt artigt att tro 
att han ska behärska den gamla ärkefiendens språk. Lär dig istället några 
inledande fraser på franska. Inte sällan visar det sig då att fransosen talar 
betydligt bättre engelska än du har förväntat dig.

Fallgrop!

Blå himmel och blått hav i Cannes.
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dit unga konstnärer, författare, 
skådespelare och musiker bjöds in. 
Det var på 20-talet – the Jazz Age, the 
Roaring Twenties. Scott Fitzgerald, 
Hemingway, Picasso, Rudolph 
Valentino och Douglas Fairbanks 
hörde till dem som syntes i vimlet.

Ett allt rikare nöjes- och musikliv 
lockade med tiden fler och fler 
människor till Juan-les-Pins. Orten 
blev tidigt något av jazzens centrum 
i Europa. Sedan 1960 arrangeras i juli 
varje år en stor jazzfestival i stadens 
centrala park.

Strax söder om Antibes och Juan-les-
Pins skjuter den vackra och exklusivt 
bebyggda udden Cap d’Antibes ut i 
Medelhavet. Från badplatsen Plage 
de la Garoupe kan man följa en 
gångväg som slingrar sig fram längs 
strandkanten förbi små vikar och 
lyxvillor. Nästan längst ut på udden 
ligger ett av världens lyxigaste hotell 
–Hôtel du Cap - Eden-Roc – som 
varit miljonärers och celebriteters 
tillflyktsort alltsedan det öppnades 1870.

Är du sugen på en drink, styr stegen 
till Bar Fitzgerald, inuti Hôtel Belles 
Rives. I slutet av 1920-talet hyrde 
den amerikanska författaren Scott 
Fitzgerald och hans hustru Zelda en 
villa vid stranden i Juan-les-Pins. 

Kort därpå byggdes huset om till 
Hôtel Belles Rives. I den eleganta 
pianobaren kan man idag njuta av 
dyra cocktails och nostalgisk atmosfär. 
Baren och hotellet ligger på Boulevard 
Edouard Baudoin i Juan-les-Pins, tel 
04 936 102 79, www.bellesrives.com.

En annan favorit är Saint-Charles, 
som är en svenskägd, smakfullt inredd 
hotellbar. Här känner en främling sig 
snabbt välkommen och hemmastadd. 
Här serveras drinkar och spelas musik 
för gäster från världens alla hörn. 
Adressen är 4 Rue Saint Charles, i 
Juan-les-Pins, tel: 04 936 118 82, www.
hotelsaintcharles.fr.

saint-tropez
Ännu på 1950-talet var det främst 
filmfolk och litteratörer från Paris 
som sökte sig till den lilla staden 
Saint-Tropez, men sedan började 
förmögna och kända människor från 
världens alla hörn att strömma till, 
ditlockade av det frigjorda nöjes- och 
strandlivet. Andra kunde ägna sig åt 
att spela tennis och golf och besöka 
kasinon i Nice och Cannes. Till 
Saint-Tropez kom man för att festa, 
dansa, bada naken och ha kul i största 
allmänhet. Här har en ansenlig mängd 
av världens rock- och filmstjärnor, 
liksom en och annan kunglighet, roat 
sig både furstligt och skamlöst, till 

skvallertidningarnas förtjusning.
Under högsäsong är det svårt, ibland 
omöjligt, att hitta ett ledigt bord på 
uteserveringarna under de skuggande 
platanerna på Place des Lices. Men 
trängseln där är inget jämfört med 
den som råder kring hamnen, där 
lyxjakterna – den ena mer gigantisk 
än den andra – ligger på rad till 
allmän beskådan. På hamnkaféerna 
och kajerna flockas de nyfikna, kanske 
inte i första hand för att begapa de 
fantastiska båtarna utan snarare för 
att kolla vilka som är ombord på 
dem – kungligheter, filmstjärnor eller 
andra celebriteter.

Den medeltida stadskärnan ser 
idag ungefär likadan ut som den 
gjorde på 1500-talet, och i vissa delar 
kan det ibland vara nästan folktomt 
även under de mest intensiva 
sommarmånaderna. Det vackra torget 
Place de l’Ormeau invid kyrkan är en 
behaglig, vanligtvis stillsam oas.

Under vinterhalvåret förvandlas 
Saint-Tropez närmast till en spökstad. 
Säsongen avslutas den sista helgen i 
oktober med en famös realisation, då 
de exklusiva butikerna säljer ut det 
mesta av vad som finns kvar på galgar 
och hyllor. Därefter töms gatorna. De 
flesta hotell, restauranger och affärer 
slår igen för att öppna igen först i 
början av april.

Under sommaren tenderar nöjeslivet 
att pågå dygnet runt i St Tropez 
och snart sagt överallt. Det kryllar 
av barer, restauranger och klubbar. 
Jet-setet har av tradition sökt sig 
till nattklubbarna Le Papagayo, Les 
Caves du Roy och Le Vip Room inne 

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Bra att veta, Utflyktsmål…

Stranden i medeltidsstaden Antibes.

Jazzfestivalen i Juan-les-Pins. Missa inte!



��

  

i stadskärnan, samt till de exklusiva 
strandklubbarna La Voile Rouge och 
Le Club 55 några kilometer längre 
österut. Traktens finaste stränder 
ligger nämligen egentligen inte i 
Saint-Tropez utan strax utanför 
dess gränser i grannkommunen 
Ramatuelle. Längs den formidabla 
Plage de Pampelonne har ett trettiotal 
klubbar sina fästen, alla med egna 
avgiftsbelagda stränder (det finns 
allmänna gratisplättar däremellan) 
och de flesta med barer och 
restauranger som håller öppet tills 
morgonen gryr. Till de mest populära 
hör, förutom de redan nämnda, 
Stefano Forever, Tahiti Plage och 
Nikki Beach.

cannes
Cannes »upptäcktes«, precis som 
Nice, på 1800-talet av brittiska 
aristokrater på jakt efter en 
övervintringsplats. De följdes av 
ryska furstar och högadel från övriga 
Europa. Strandpromenaden La 
Croisette skapades. Det första kasinot 
öppnades. Det byggdes tennis- och 
golfbanor och teatrar – allt för att de 
rika och berömda skulle ha något att 
förströ sig med.

Men först på 1950-talet blev 
Cannes ett begrepp när stadens 
internationella filmfestival började 

bli ryktbar. Idag äger den rum i maj 
varje år och bevakas av tusentals 
journalister. Givetvis kommer 
också turister som vill känna doften 
av rikedom och glamour, se en 
skymt av filmvärldens stjärnor 
när de i fotoblixtars sken stiger ur 
limousinerna och skrider fram mot 
Festivalpalatsets entré.

Men det finns också mer 
folkliga kvarter – som gatorna 
kring marknaden Marché Forville. 
Stadens fiskare har alltid sökt 
sig hit för att saluföra fångsten. I 
slutet av 1800-talet byggdes den 
nuvarande marknadshallen, där 
det inte bara säljs skaldjur och fisk 
utan även grönsaker, frukt, kryddor, 
charkuterier, ostar, olivolja och 
blommor. Runt Marché Forville 
ligger caféer och barer där man 
gärna slinker in och tar en aperitif 
efter inköpsrondan. Trivsammast är 
Taverne Lucullus – en fotbollsbar 
där också hemmafruar och lokala 
politiker trängs. För ett par euros får 
man en pastis och ett fat med tilltugg.

Cannes äldsta del, Le Suquet, är från 
1600-talet och belägen på en kulle 
alldeles väster om hamnen. Högst 
upp ligger det gamla slottet och det 
rofyllda torget Place de la Castre, 
skuggat av stora pinjer, varifrån 

man har en formidabel utsikt över 
staden. Därifrån löper ett myller av 
slingrande gränder ner mot kullens 
fot. Den vackraste av dem, Rue Saint 
Antoine, kantas av små butiker, 
gallerier och trivsamma men dyra 
restauranger.

Vid strandpromenaden, La Croisette, 
finns Cannes tre kasinon liksom 
de dyraste restaurangerna, de 
exklusivaste butikerna samt Cannes 
fyra palatsliknande lyxhotell: 
Majestic, Carlton, Martinez och Noga 
Hilton. Den som vill se kändisar 
och frottera sig med det vackra och 
rika folket bör frekventera hotellens 
barer, kanske framförallt Martinez 
mytomspunna pianobar L’Amiral, 
men Bar des Célébrités på Carlton, 
Le Grand Bleu på Noga Hilton och 
Foquet’s Bar på Majestic går inte 
heller av för hackor.

Börja gärna kvällen med en 
longdrink där och fortsatt sedan 
– om andan faller på – till några av 
alla de andra diskoteken, barerna 
och nattklubbarna som slåss om 
turisternas pengar. Många av de 
trendigaste och bästa ligger mellan 
Rue d’Antibes och La Croisette 
i kvarteren kring gatan Rue du 
Commandant André – som Cat 
Corner (22 Rue Macé), Le Tantra 
(13 Rue du docteur Monod) och Les 
Coulisses (29 Rue du Commandant 
André).

Prisnivån är högre i Cannes än på 
de flesta andra håll längs Rivieran. 
Det är dyrt att äta, dyrt att bo och 
dyrt att shoppa, i synnerhet i de 
exklusiva butikerna vid La Croisette. 
På Rue Meynadier, fordom stadens 
huvudgata som förbinder Le Suquet 
med de modernare kvarteren, är 
priserna dock förhållandevis rimliga.

Stadens förnämsta shopping-
adresser finns, med kortfattade 
presentationer, samlade på www.
cannes-prestige.com.

Fly & Drive  Nice & Franska Rivieran    … Utflyktsmål…

Cannes äldsta och charmigaste del är från 1600-talet och ligger på en kulle väster om hamnen. 
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hög grad präglas staden av turismen. 
För varje år blir turistbussarna fler 
och trängseln större, i synnerhet 
under högsäsong. Men det är inte alls 
konstigt, ty mer pittoreska än så här 
blir inga byar – vare sig i Frankrike 
eller annorstädes.

èze är kanske den mest spektakulära 
av traktens bergsbyar. Den ligger som 
ett örnnäste på en klippspets drygt 
400 meter över havet mellan Nice 
och Monte Carlo, med enorm utsikt 
över stora delar av Côte d’Azur. Ett 
virrvarr av branta, medeltida gränder 
slingrar sig upp mot en slottsruin. 
Restaurangen Chèvre d’Or, tel 
04 921 066 66, www.chevredor.com, 
betraktas av många som Rivierans 
bästa och har fått två stjärnor av 

Guide Michelin.

Guiden är producerad i april 2007. 

bergsbyarna
Stränderna och Medelhavet i all ära 
men för att njuta helt och fullt av 
Rivieran bör man också ge sig upp 
bland bergsbyarna, någon eller några 
mil från kusten. Här nedan följer ett 
urval av de mest kända och närbelägna, 
men om man har tid bör man bege 
sig ännu en bit längre in i landet, bort 
från allfarvägarna mot okända och 
överraskande mål i Provence.

mougiNs – vackert beläget på en 
kulle cirka sju kilometer norr om 
Cannes – har rykte om sig att vara 
Rivierans gastronomiska centrum. 
När den legendariske stjärnkocken 
Roger Vergé slog sig ner i Mougins 
1969 fanns det sju restauranger i 
samhället; numera är de närmare 
fyrtio till antalet. Att 1900-talets 
främste svenske restaurangman 
– hovtraktören Tore Wretman som 
introducerade det nya franska köket 
i Sverige – valde att bosätta sig just i 
Mougins under de sista decennierna 
av sitt liv är knappast någon slump. 

Någon gång i sitt liv bör man unna 
sig att äta på en restaurang som har 
en stjärna i Guide Michelin. Testa 

Le mouLiN de mougiNs, Avenue 
Notre Dame de Vie, Mougins, tel 04-
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Krukmakarbyn Biot.

Bergsbyn Èze. Kaktusar och Michelinstjärnor.

937 578 24, www.moulindemougins.
com. En lunch kostar kring 48 euro.

biot – beläget bland bergen norr 
om Antibes – är ett annat samhälle 
där man kan äta gott, i synnerhet på 
restaurangen Les Terraillers, inrymd 
i ett gammalt krukmakeri från 1500-
talet. Annars är det främst för att titta 
på just kruk- eller glastillverkning 
som människor besöker denna 
hantverkarstad, där man sedan 
urminnes tider har framställt 
lerkrus, från början avsedda som 
förvaringskärl för exempelvis olivolja 
och vin.

saiNt-PauL är den bergsby 
som utan tvivel lockar till sig flest 
besökare. Det underbart vackra 
samhället, som ligger bland bergen 
väster om Nice, blev efter första 
världskrigets slut en populär 
tillflyktsort för många av den tidens 
främsta konstnärer som Bonnard, 
Braque, Chagall, Dufy, Léger, 
Modigliani, Picasso och Soutine. 
Än idag präglas byn av konst. Det 
lär – förutom det kända museet 
Fondation Maeght – finnas över 
sextio konstgallerier i samhället, 
de flesta av dem belägna längs 
huvudgatan Rue Grande. Men i lika 


