FRANSKA RIVIERAN
St Tropez:
Österut från St Rafaël följer ett av Rivierans vackraste områden, där vägarna slingrar sig runt
Esterel Massif. De som söker sig inåt landet blir rikligt belönade.
Berömda kafé är Le Gorille och Sénéquier.
Fin utsikt finns om man klättrar upp till citadellet ovanför den gamla hamnen. Om citadellet och
dess marinmuseum (stängt tisdagar) är stängt duger de yttre fästningsmurarna utmärkt för att se den
sanna Rivieran.
En av St Tropez vackraste platser är place des Lices, ett sandigt rektangulärt torg , avenue
Clémenceau är adressen. Här syns ofta kändisarna på kafé. Här är marknad på lördagar och tisdagar.
Matisses välkända målning La Gitane finns på ***Annonciademuseet (Place Grammont, gamla
hamnen) stängt på Tisdagar.
Hotellen är dyra i St Tropez. God pizza till bra pris på Le Canastel, rue de la Citadelle. Speciellt
mode i St Tropez.
***Corniche d’Or är kust vägen som slingrar sig runt Esterel Massifs kustsida. Inget är mer
anslående än massivets djupröda klippor som störtar ner i Medelhavets blå bottenlösa djup.
Klippformationerna är fantastiska. Vägen lämnar St Raphaël och passerar Boulouris. Det finns ett
torn på en klippa ute i havet- Ile d’Or, vidare mot Cap Dramont med radarstation på toppen och
bukten Agay, snart syns den mest imponerande bergsformationen Cap Roux med klippor som liknar
orgelpipor. Efter Cap Roux kommer man till Miramar, och sedan till den förtjusande slingrande
kustlinjen vid Théoule, som ligger under en enorm klippformation formad som en babianskalle.
Esterel Massif : Den slingrande N7 leder tvärs över massivet från Fréjus till Cannes. Det finns vid
Mt Vinaigre en underbar liten väg som klättrar upp från Cap Roux vid kusten (den kräver stor
uppmärksamhet av föraren).

** Grimaud:
1000-talsfortet är en ruin uppkallad efter ätten Grimaldi.
* Massif des Maures: Vägen från St Tropez
Här växer korkekar och kastanjer.

Cannes:
Vieux Port, den gamla hamnen sprängfylld med lustjakter. Bakom hamnen och boulevard de la
Croisette ligger Palais des Festivals, där internationella filmfestivalen äger rum i Maj. Handavtryck i
trottoaren utanför av kändisar. Nästan allt av intresse för besökaren ligger mellan vägen och
sandstranden vid La Croisettes. Enda undantaget är Observatoriet på den höga kullen ovanför
bukten i distriktet Super-Cannes.
Hotell Carlton Inter Continental är sevärt.
Färjor med täta förbindelser till öarna St Honorat (30min.) och Ste Marguerite (15 min.) avgår från
Gare Maritime, strax bakom Palais des Festivals åt den gamla hamnen.
*** Antibes: Picasso var här.
*** Grasse: Parfumindustri. Visningar och demonstrationer (gratis) i Maison Fragonard.
Vidsträckt utsikt över havet, som syns bäst från Place du Cours.
* Juan-Les-Pins: skrytsamt och dyrt.
*** St-Paul-De-Vence:Vacker stad med turistbutiker, bra konstgallerier och en juvelerarbutik.
Nedanför staden ligger provencalska sluttningar med cypresser och oliver, apelsinträd och till och
med bananträd.

Nice och Monte Carlo-kusten:
Stora delar av kusten är så branta och häpnadsväckande att även vägarna är sevärdheter-den
ursprungliga Corniche, ett världsberömt namn. Vid foten av den brantaste biten ligger de vackraste
semesterorterna Beaulieu och Villefranche. Här finns två små luxoösa halvöar som är Rivierans
stolthet-Cap Ferrat och Cap Martin.

Nice:
Världsberömda promenade des Anglais, ett litet turisttåg i trä avgår här var 20:e minut.
Place de Masséna betraktas som centrum.
Den gamla staden: börjar vid Jardin Albert Ler, vandra ner till rue St-Francois-de-Paule där det finns
intressanta butiker.
Den nya staden: rue Masséna löper parallellt med strandpromenaden. Den andra är avenue Jean
Médecin som är huvudgata med jeansställ på trottoaren, juvelerare och stora shoppingcentra t.ex.
Nice Etoile.
Masséna och rue de France är centrum av ett gågatekvarter med pizzerior och högklassiga butiker.
*** Marc Chagall museum : Avenue Dr Ménard, en bit ovanför vid sidan av huvudgatan
boulevard Cimiez. Stängt tisdagar.
*** Musée des Beaux-Arts: 33,avenue des Baumettes, Monét m.fl. stängt måndagar.
***Matissemuseet: 164, avenue Arénes-de-Cimiez,
Ryska ortodoxa katedralen vid boulevard Tzarewitch.

Monte Carlo:
Furstendömets mest dramatiska bergstopp är det enorma och branta hundhuvudet Tête de Chien.
Udden nedanför kallas Le Rocher.
** Café de Paris: Place du Casino, Monte Carlo
***Kasinot: Place du Casino, Monte Carlo
* Cathedrale de St Nicholas: 4, rue Colonel Bellano de Castro, Monaco-Ville
Princessan Graces grav.
*** Oceanografiska museet: Avenue St Martin, Monaco-Ville, akvarium med bl.a bläckfiskar,
valskelett. Öppet dagligen.
** Furstepalatset: Place du Palais, Monaco-Ville. Inrymmer även Napoleonmuseet som är sevärt.
Kör bil till Les Pêcheurs parkering och ta hissen upp. Från den öppna platsen framför har man fin
utsikt över östra hamnen och Monte Carlo och västerut över Fontvieille. Vaktombyte 11.55
Man kan också gå uppför den branta gångvägen från pöace d’Armes i la Condamine.
** Menton: En vacker glad och trevlig stad. Engelsk och Italien inspirerad. Apelsin och citronträd.
** Roquerbrune/Cap Martin: Bruna klippan. Borgen tillhör de stora sevärdheterna. Husen är
byggda på klippan och utgrävda i dess sidor.

I Carmargue i Rhônedeltat häckar flera olika hägrar och flamingo. En kort resa norrut från Rivieran
för en till Alpes Maritimes med snötäckta toppar.

