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Långgrunda stränder
I Saint-Cyr-Sur-Mer i Var, mellan Ban-
dol och La Ciotat, finns en rad långgrun-
da stränder med mjuk finkornig sand.  
En del är ganska befriade från solpara-
soll och trängsel. 

Vind- och draksurfing
Strax utanför Hyères i Var ligger Plage 
de l’Almarre. En härlig strand som är i 
världsklass när det gäller vind- och dra-
kesurfing. Ett ställe där det mesta kret-
sar kring brädsegling. Många professi-
onella vindseglare väljer att träna här. 
Håll i hatten för här blåser det!

Njutning för nudister
Släng badbyxor och bikini. L’île du Le-
vant, en av de tre guldöarna - Les îles 
d’Or utanför Hyères, är ett unikt ställe 
i Medelhavet där man kan bada naken. 
På ön finns flera nudiststränder och Eu-
ropas första nudistby, Héliopolis, som 
grundades 1931 av bröderna Gaston och 
André Durville. Det går båt ut till ön från 
Le Lavandou och resan tar 35 minuter.

Simma med Macron
Vid presidentparet Macrons sommarre-
sidens Brégançon som ligger mellan La 
Londe och Bormes les Mimosas i Var, 
finns en fin långgrund sandstrand, Plage 
de l‘Estragnol.  Passar för små barn som 
håller på att lära sig simma.  Vid strand-
kanten finns skugga under pinjeträd. 
Följ väg D42A och ta av vid Route de 
Léoube.

Till havs på häst
I Camargue, längs med stränderna i Sa-
intes-Maries-de-la-Mer, ta en galopptur 
på häst med ett besök hos en tjuruppfö-
dare. Camargue-hästen är en av de älds-
ta hästraserna i världen.

Spana på svarta tjurar och rosa flaming-
or från sadeln på en envis liten vit häst 
-   www.cabanesdecacharel.com

Strand med utsikt
Gorges du Verdon, Europas svar på 
Amerikas Grand Canyon. Den turkos-
gröna floden Verdon flyter igenom en 
djup dal kantad av kalkstensklippor. 
700 meter fritt fall och dalgången är 
25 kilometer lång. Gorges du Verdon 
ligger i kommunerna Castellane och 
Moustiers-Sainte-Marie, Alpes-de-Hau-
te-Provence. Här finns möjlighet både 
till att paddla, hyra trampbåt och bada.

Ett dopp på hög höjd
Den vackra alpsjön, Lac d’Allos, ligger 2 
228 meter över havet i nationalparken 

Coronaviruset fortsätter att stäl-
la till det på olika vis. Mångas 
semesterplaner har grusats och 

fransmännen förbereder sig nu på att 
semestra på hemmaplan. Och oron för 
viruset gör att många utlandssvensk-
ar väljer att inte åka hem till Sverige i 
sommar. 

För alla er som blir kvar i sydöstra 
Frankrike kommer här några tips på 
härliga stränder och svalkande sötvat-
tenshål. Badtips som kan sparas långt 
in på hösten. Kuststräckan runt Medel-
havet, från Menton till Perpignan, är 90 
mil. Fortfarande går det att hitta strän-
der där man kan vara ostörd. Välj mel-
lan finkorniga sandstränder, svalkande 
alpsjöar, varma klapperstensvikar eller 

Vi har rest Sydfrankrike runt för 
att hitta de bästa badställena.

Från romantiska sandstränder 
till urbana klapperstensvikar.

Här är några av våra favoriter.

Soliga smultronstränder och sötvattenshål
Tips på favoritsmultonstränder brukar man hålla tyst om. Men jag är snäll. En av mina favoriter är Les Fossettes i Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Vid Coco Beach i Nice går det att hoppa 
direkt i havet från en klippa.

Gorges du Verdon är kantad av höga 
kalkstensklippor och vattnet i floden är 

härligt turkosgrönt.

 Tag ett uppfriskande morgondopp 
i Théoule-sur-Mer. Rivierans renaste vatten.

hoppa i det stora blå från en klippa. Jak-
ten på den perfekta badstranden kan 
börja. Följ med!

Hemliga badvikar
Två mil mellan Marseille och Cassis 
sträcker sig ett kustområde med smala 
och trånga vikar, Les Calanques. Vita 
kalkstensklippor stupar ner i ett tur-
kosblått hav. Ett paradis för solbadare, 
bergsklättrare och vandrare. Det är ing-
en trängsel på de brantaste klipporna 
och här går det att hitta en ostörd badvik.

Mercantour, Alpes-de-Haute-Provence. 
Det är den största naturliga sjön på hög 
höjd i Europa. Inte helt enkelt att ta sig 
dit men det är väl värt en ansträngning. 
En timmes promenadväg från parke-
ringen vid Plateau de Laus via Hameaux 
de Villard och Frêt de Cluite. 

Strandhäng med guldkant
Ett stenkast från Nice, på halvön Saint-
Jean-Cap-Ferrat, finns en liten anonym 
badstrand. Plagen Les Fossettes ligger 
just nedanför parken, Jardin de la Paix. 
Glöm inte snorkeln. I den lugna badvi-
ken trivs fiskar och spännande skaldjur. 
En simtur som sent ska glömmas. En 
fantastisk utsikt över några av Rivierans 
mest exklusiva villor.  

Soldränkt stjärnstatus
I havet vid stranden Pampelonne i Ra-
matuelle, strax utanför Saint-Tropez i 
Var, glittrar vattnet i turkos. Den 7 km 
långa sandstranden har fräschats upp 
och ett antal strandrestauranger har ri-
vits för att ge mer plats åt friluftsliv. En 

strand med glamourkänsla eftersom det 
var här Brigitte Bardot och Jean-Louis 
Trintignant 1955 spelade in filmen Et 
Dieu… créa La Femme – Och Gud ska-
pade kvinnan.

Bäst i Europa
Om Robinson Crusoe själv hade fått 
välja hade han kanske velat bli uppspo-
lad på en av de tre guldöarna, Les îles 
d’Or. Namnet kommer av öarnas färg 
som lyser som guld. Porquerolles är den 
största av de tre öarna. För att komma 
dit måste man ta båt från Tour Fondue 
på sydspetsen av halvön Giens som lig-
ger strax utanför Hyères i Var. Ön är 
bilfri och den bästa stranden, Plage No-
tre-Dame, når man med cykel eller en 
rask promenad. 

Notre-Dame-stranden har under fle-
ra år röstats fram som Europas finaste 
strand.

Rustikt och isolerat
Vid de röda Estérellbergen, vid vägen 
D559 – La Corniche d’Or, ligger Agay. 
Där finns en fin sandstrand men fort-
sätt bort mot den lilla fiskehamnen, Le 
port Poussaï. Fantastiska röda klippor 
med djupa badvikar. Klart vatten men 
glöm inte badskor för här trivs sjöbor-
rar. Från stranden syns île d’Or som 
tecknaren Hergé hade som förebild till 
Tintin-albumet, Den svarta ön.
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Tips på mat  
till en picknickkorg från Sara 

Parks finns på sidan 40.

I Les Calanques,  
utanför Marseille, är det lätt att hitta en ostörd badvik.

Även hunden kan ta ett dopp  
i en svalkande sötvattensflod.

Från en klippa i Cassis går det att dyka.

Vild och vacker
Plage de la Reine Jeanne, en av de finas-
te stränderna i Var, ligger strax öster om 
presidentens sommarpalats, Brégançon. 
Ett paradis i orörd natur med vit sand-
strand och turkosfärgat vatten. Det är 
lättast att nå stranden med båt.

Snorkla med stil
Till ön L’île de Riou tar man sig med båt 
från den gamla hamnen i Marseille, le 
vieux Port. Dyk och snorkla bland röda 
koraller, languster och sjöhästar. Det 
var här som befälhavaren Jacques-Yves 
Cousteau, pionjär inom undervattens-
fotografering, ledde en expedition 1952 
och hittade ett antikt skeppsvrak.

Svalkande vattenfall
La chute du Grand Baou i Var, mitt 
bland vinfälten vid Route de Carcès i Le 

Val, är en magisk oas. Ett vattenfall att 
svalka sig i under heta sommardagar. 
Den 14,8 km långa floden Ribeirottes 
klara och svala vatten, cirka 18 grader, 
inbjuder till ett dopp.

Surfa på salta vågtoppar
Många tror att det inte går att brädsurfa 
i Medelhavet. Testa Plage Bonnegrâce 
i Six-Four-les-Plages i Var. Stranden 
är en kilometer lång och när mistralen 
blåser kan vågorna bli riktigt höga. Eller 
pröva på Palm Beach i Cannes eller vid 
îles de Lérins där vågtopparna kan bli 
upp till 2,50 meter.

Svinga i lianer
Det ser fantastiskt ut när Tarzan och 
Jane svingar sig i lianer. Bli inspirerad 
och pröva att hoppa i vattnet med hjälp 
av ett rep. Vid floden La Siagne i Var, vid 
Chapelle Saint-Cassin des Bois och Siag-
ne Plage, finns kraftiga linor till hjälp för 
att slänga sig rakt ner i vattnet.  

Hoppa i havet
Vid Coco Beach i Nice, strax efter La Ré-
serve vid boulevard Franck Pilatte, går 
det att hoppa direkt i havet från en klip-
pa. Eller pröva stegen nedanför Quai 
Rauba Capeau för att undvika trängsel 
och hårda klapperstenar.

Spana på Sarkozy
Cap Nègre, utanför Rayol-Candel-sur-
Mer i Var, har 12 kilometer av fantas-
tiska stränder. Här brukar den förre 
presidenten Nicolas Sarkozy och hans 
fru Carla Bruni varje år tillbringa några 
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sommarveckor i villan, Château Faraghi. 
Pröva La Plage du Layet som har både 
sandstrand och klippor. Ingen playa för 
pryda för här går det att bada naken. 

Frisk forsränning
Testa forsränning vid den lilla byn Breil-
sur-Roya, Alpes-Maritimes, i floden Les 
Gorges de la Roya. Nära den italienska 
gränsen väntar en adrenalinfylld och 
blöt upplevelse i vacker omgivning. 
Räkna med en och annan kallsup och ett 
par kallduschar. www.royaevasion.com

Canyoning för friskusar
Hoppa i strömt vatten, rutscha utför 
klippor och klättra över hala stup. I 
Gorges du Loup, Alpes-Maritimes, finns 
möjlighet att slänga sig i den 49 km 
långa forsen Le Loup. En utmaning för 
alla friskusar som gillar äventyr.  

Makalöst morgondopp
Badvattnet längs stränderna i Théou-
le-sur-Mer, stax utanför Mande-
lieu-la-Napoule, är ovanligt klart. Pla-
gen L’Aiguille har grovkornig sand och 
klippor. Det är en av de renaste och fi-
naste stränderna i Alpes-Maritimes.


