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Längre åt väster i det röda massivet re-
ser sig många små toppar, väl synliga 
från kustvägen.  Vi tycker att bestigning-
en av Pic du Cap Roux med magnifik ut-
sikt över kusten åt alla håll måste upple-
vas! Den främsta svårigheten är inte att 
bestiga toppen utan att hitta bilvägen 
till utgångspunkten från byn Agay, vid 
kusten.  Men man kan också gå dit upp 
direkt från kustvägen.

Tintins svarta ö
En annan Estérelvandring går runt ud-
den Cap Dramont dit du kan nå med tåg 
från Nice. Med bil parkerar du i orten 
Le Dramont vid ett monument ovanför 
stranden där enheter från den sjunde 
amerikanska armén landsteg den 15 
augusti 1944 i operation Dragoon. Till-
sammans med de fria franska styrkorna 
lyckades de på bara en månad befria hela 
Provence från de tyska ockupationstrup-
perna. Turen börjar vid husen ovanför 
kusten och en liten hamn, Port du Pous-
sai. Från klipporna ser du den lilla ön Île 
d’Or med ett torn från 1700-talet, som 
har inspirerat Tintins skapare till serieal-
bumet Den svarta ön. Du bestiger sedan 
två små toppar, en med en semafor och 
den andra med resterna av ett gammalt 
kanonbatteri, båda med makalös utsikt. 
Tillbaka går du förbi stranden Camp 
Long tvärsöver halvön.

gen kontrasterar mot det blå havet och 
graniten som går i dagen närmast kusten. 
Så sent som 1990 fylldes stränderna här 
av campare och husvagnar. Men sedan 
dess har Le Conservatoire du Littoral in-
rättat ett stort naturskyddsområde som 
skyddar kusten från exploatering. Nu 
finns här 35 km fina vandringsstigar. Vi 
rekommenderar turer som tar dig ut till 
de tre uddarna Cap Camarat, Cap Taillat 
och Cap Lardier. De första två uddarna 
nås med bil förbi Ramatuelle, den sista 
via La Croix-Valmer.

På Cap Camarat reser 
sig Frankrikes näst 
högsta fyr. Den kan 
nås med bil men det 
är mer spännande att 
vandra hit från Plage 
Escalet, drygt fem ki-
lometer bort där du 
under vinterhalvåret 
parkerar gratis. Vand-
ringen går hela tiden 
nära vattnet förbi små 
uddar och vikar med 
gamla båthus under 
lyxvillorna och vin-
gården Château Vol-
terra. Du går ibland 
på marker där det 
brunnit många gång-

er, innan stigen slingrar sig 110 höjdme-
ter upp mot fyren. 

Grönt efter  branden
Cap Taillat är en unik liten halvö som är 
väl värd att besöka. Den nås från Plage 
Escalet där du kan göra en kort tur åt 
väster längs en stenig kuststig.  Områ-
det drabbades sommaren 2017 av häfti-
ga bränder och var då helt avstängt. Nu 

I Estérelmassivet finns också många 
andra vandringsmöjligheter. De finns 
markerade på kartan Forêt Domaniale i 
skala 1:20 000, som finns att köpa bland 
annat på turistbyrån i Théoule-sur-Mer.

En tur till de tre uddarna
Saint-Tropezhalvöns vackra kust består 
av långa sandstränder avbrutna av bran-
ta klippformationer. Den gröna pinjesko-

Utförliga beskrivningar av vandringar-
na som nämnts ovan och hur du tar 

dig till utgångspunkten för dem, hittar 
du i författarnas bok:  

Vandra I Provence, Calazo förlag.

Längs Estérelhalvön slingrar sig 
den kustväg, som sägs vara den 
vackraste i Provence, Corniche 

d’Or. Halvön består av röda porfyrklip-
por av vulkaniskt ursprung, som härrör 
från den tid - för många miljoner år 
sedan - när Korsika hängde ihop med 
fastlandet.  Det är en karg vildmark, 
som är känd för sin typiska maquisskog 

När sommarens hetta är över men 
solen fortfarande värmer, bjuder 
Provence-kusten på fina upplevel-
ser.  

Här kan man vandra hela vintern, 
njuta av havsutsikten och upptäcka 
fina stigar mellan övergivna sand-
stränder och vilda klippor.

Spännande att utforska och bara 
någon timmes bilresa från Nice.

Varför inte höstvandra 
längs kusten?

Cap Dramont, utsikt mot väster och den lilla ön, Île d’Or. 
Tornet på ön inspirerade Tintins skapare, Hergé, när han tecknade seriealbumet ”Den svarta ön”.

och sina många små trubbiga toppar på 
200-300 meters höjd.  

Maquisen, som också är namnet på den 
franska motståndsrörelsen under andra 
världskriget, är en nästan ogenomträng-

lig snårskog med höga buskar och små 
träd på kalkfattig mark. Jordmånen och 
klimatet lämpar sig också för korkek, 
chêne-iiège, som framför allt finns på 
nordsidan av bergen. Kusten är dra-
matisk och sönderbruten med klippiga, 
röda uddar. Mont Vinaigre, som är det 
högsta berget här, 614 meter, ligger en 
bit in i landet. Skogen, som till stor del 
är naturreservat, förvaltas av den natio-
nella skogsmyndigheten. 

Omväxlande rundtur 
Från Nice når du Estérelmassivet direkt 
från Théoule-sur-Mer vid Cannesbuk-
ten dit du också kan ta tåget. En omväx-
lande rundtur går från bycentrum upp 
till en platå och ett bergspass och sedan 
tillbaka ner mot havet förbi en fin bad-
plats mellan höga, röda klippor, Pointe 
de l’Aiguille. 

På väg till Cap Lardier, genom pinjeträdslundar. På Saint-Tropezhalvön växer vind- och salttåliga växter, som till exempel Jupiters skägg.

Pic du Cap Roux, utsikt mot väster. 
I bakgrunden Cap Dramont 

med en fantastisk utsikt över Medelhavet 
som måste upplevas.

Cap Camarat, kustvy från stigen mot l’Escalet. 
Det röda klipporna speglar sig i det blåa Medelhavet.
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håller växtligheten på att snabbt återer-
övra det nedbrända området och stigar-
na har öppnats igen. Längst ut uppe på 
udden hittar du resterna av ett kanon-
batteri, som härrör från Napoleontiden. 
Panoramat därifrån är fantastiskt med 
Mauremassivet i norr, Cap Camarat och 
föralperna i öster och det blåa Medelha-
vet med Hyéresöarna i väster.

Jupiters skägg
Cap Lardier, den västligaste av de tre 
uddarna når du från den välkända 
stranden Gigaro. Därifrån går du förbi 
flera stränder och på bra stigar genom 
fina lundar av vackra parasollpinjer. Det 
är det mest karakteristiska trädet på 
Saint-Tropezhalvön. Längst ut i kust-
bandet växer de mest vind- och salttå-
liga växterna som är halorésistante, till 
exempel Jupiters skägg. Tillbakavägen 
går turen i en slinga högt upp på en lätt-
gången och öppen skogsbilväg med stor 
utsikt.

När du ändå är ute på halvön passa på 
att besöka Saint-Tropez, en betydligt 
behagligare upplevelse på hösten än un-
der de hektiska sommarmånaderna.

Bonne randonnée!


