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rivieran
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På Franska Rivieran lyser solen över glittrande hav och vykortsvackra 
miljöer. Här finns ett överflöd av lyxiga butiker av alla slag, underbara  
hotell och Spa med det senaste inom Wellness. För oss golfare väntar 
spännande utmaningar på vackra banor i perfekt skick. Med hyrbil är det 
lätt att ta sig mellan golfbanorna och samtidigt upptäcka pärlorna längs 
Côte d´Azur. Kör längs slingrande vägar med vidunderlig utsikt, upptäck 
charmiga medeltidsstäder och mysiga restauranger längs vägen. 

TexT Ann-MArie LindMArk  FoTo: Ann-MArie LindMArk, LArs LindMArk,  FrAnskA TurisTbyrån

franska
med njutning för alla sinnen 
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fter en tidig frukost står jag på golfbanan. Luften är hög och 
klar och solen strålar från en blå himmel. I den tidiga morgo-
nen hörs fåglar kvittra och humlor surra. Nedanför kullarna 
ligger Monte-Carlo, furstendömet Monaco och i fjärran glitt-

rar Medelhavet. Côte d´Azur erbjuder verkligen livskvalité av högsta 
klass. Charmiga medeltidsstäder att upptäcka, underbara små bouti-
quehotell och fantastiska gourmetrestauranger. Längs Rivieran har 36 
av dem belönats med Guide Michelin stjärnor. Besök legendariska lyx-
hotell, härliga stränder och lyxiga Spa. Man kan ägna sig åt superlyxig 
shopping och Jetsetliv om man vill och har råd. Men här finns det också 
enklare men utsökta platser att upptäcka och inte minst spännande 
utmaningar på 20-talet golfbanor från Monaco till St Tropez.  

I mitten av 1800-talet började Europas kungligheter, den engelska 
aristokratin och ryska tsarfamiljen komma till Rivieran. De lämnade 
höst- och vinterrusk och tillbringade vintern vid Medelhavet. Engels-
männen var så många att strandpromenaden i Nice fick namnet Pro-
menade des Anglais. Ryske Tzaren, Europas kungligheter inklusive 
vår kung Gustav V vistades här på vintern. Konstnärer sökte sig också 

till värmen och ljuset på Rivieran. På 1920- och 1930-talet började 
amerikanska filmstjärnor komma till Rivieran. De besökte författar-
paret Scott Fitzgerald som redan skaffat en villa vid havet i Antibes/
Juan les Pins. Här levde man det ljuva livet på alla plan. Några gäster 
som var duktiga skidåkare uppfann vattenskidåkningen. Coco Chanel 
visade sig solbränd efter en yachtsemester och plötsligt blev solbränna 
modernt. Fitzgeralds villa är idag lyxhotellet Belle Rives. Cannes första 
filmfestival hölls 1946 och den återkommer årligen under två veckor i 
maj då världens filmfolk och superstjärnor fyller alla lyxhotellen inte 
bara i Cannes utan längs kusten. Första golfbanan grundades redan 
1891 men de flesta av 20-talet banor längs ”Azurkusten” har skapat 
under de senaste decennierna. Från Monaco till St Tropez finns för-
utom golfbanorna så mycket annat att uppleva och njuta av att det kan 
vara svårt att välja.   

SBM, Société des Bains de Mer står för det mesta i Monaco och 
Monte-Carlo. Det började med hälsosamma havsbad och casinospel på 
1800-talet. Thermes Marins de Monte-Carlo invigdes 1995 och ligger 
nedanför Casinot och Hotel de Paris, med havet på andra sidan. Bort-

E
rika och berömda har alltid älskar rivieran. 
extra kändistätt är det under Monaco Grand 
Prix och Filmfestivalen i Cannes i maj.  
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Sainte Endréol banan.

 Lavendelpåsar säljs överallt.

Välskötta golfbanor ligger på rad längs 
Rivieran. Här Cannes-Mougins banan.  
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om stranden Larvotto och sommarkasinot ligger Monte-Carlo Beach 
Hotel med en stor privat strandanläggning. Den och alla tennisbanorna 
intill ligger faktiskt på hyrd fransk mark. Monacos egen golfbana lig-
ger ovanför medeltidsstaden La Turbie, på Mont Agel 900 meter över 
havet. I närheten ligger furstefamiljen Grimaldis sommarställe och det 
var här uppe Princess Grace (Kelly) omkom när Stephanie körde av 
vägen. Banan skapades redan 1911 och renoverades 1983. Utsikten är 
otrolig men om det är mulet kan man t o m få uppleva att man spelar 
ovanför molnen. Nere i Monte-Carlo erbjuder stjärnkockarna på Hôtel 
de Paris och Hôtel Metropole himmelska smakupplevelser.  
 Den lilla medeltidsstaden Eze ligger på en bergstopp. Det är verkligen 
värt ett besök. Här har utsökta Hotel La Chevre d´Or skapats i flera 
gamla byggnader längs de smala, branta kullerstensgatorna. Under 
filmfestivalen i Cannes väljer några av de stora stjärnorna att bo här. 
Den storslagna svit som t ex Demi Moore gillar mest har egen pool 
utanför. Från hotellet och restaurangen har man utsikt över Cap Ferrat 
och kusten. I Eze ligger också Château Eza som svenske prins Wilhelm 
köpte 1923. Idag är det också ett hotell.  

En del föredrar att bo på något av alla hotell i Nice. Hotel Exedra 
har ett Deep Nature SPA by Algotherm. Inredningen är i vitt och mo-
saik och här finns en 15 meters pool, gym, bastu, hammam, och isfon-

tän. Hotell Splendid har ett dagspa som använder Decleors produkter. 
Behandlingar här kostar från ca 500 kronor. Några väljer spa hotellet 
Thalazur. Det ligger på en kulle ovanför Antibes. Hotel Thalazur är ett 
trevligt och lite enklare spa hotell med modesta priser. Från poolområ-
det har man utsikt både över havet och mot bergen. Thalasso anlägg-
ningen är på 1.600 kvadratmeter. 

För oss golfare väntar fantastiska golfbanor längs hela Franska Ri-
vieran. Det är inga långa avstånd och med en hyrbil kan man dessutom 
göra utflykter till charmiga små städer och stanna vid spännande res-
tauranger längs vägen. Eftersom det går att köpa många olika varian-
ter av fördelaktiga golfpass och golfpaket kan man passa på att spela 
flera olika banor under semestern. Ovanför Cannes och Antibes ligger 
Sophia Country Club. Hotellet har 155 rum, två pooler och ett spa på 
600 kvadratmeter. Här kan man t o m testa Cryotherapy. Till resortens 
avancerade inspelningsstudio kommer många välkända artister och 
det är en spännande mix av gäster. Här finns både tennis- och golf-
akademi. Alltså allt man kan önska för att förbättra sig. Här har man 
en stor drivingrange, sex gräsgreener och fem bunkrar. Man kan också 
träna putting på den 400 kvadratmeter stora greenen med varierande 
lutning och bunkrar. Resorten har perfekt läge för alla golfare. Bara 
fem minuter från hotellet finns en niohålsbana och sen har man hela 
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Hamnen i Cannes.

Monte Carlo Golf Resort. Banan ligger 
högt ovanför staden LaTurbi. 

Monte Carlo beach.
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sju 18 håls banor på bara några kilometers avstånd. De är Golf Cannes 
Mougins, Golf Royal Mougins, Golf Saint Donat, Golf Opio Valbonne, 
Golf Opio, Golf Grasse och Claux Amic 

På Cannes sandstränder tappade wanna bees sina bikiniöverdelar 
för att bli upptäckta redan under 50-talets filmfestivaler. Vid Cannes 
strandpromenad la Croisette ligger de legendariska Rivierapalatsen Ho-
tel Martinez, Hotel Carlton och Hotel Majestic. Hotel Martinez eleganta 
Spa ligger också på 7:e våningen och kallas ”Sjunde Himlen”. Från 
spa terrassen har man sagolik utsikt över havet. Här används produkter 
från Lancaster för ansiktet och Sothys för kroppen. Hotell 1835 White 
Palm ligger nere vid hamnen. Namnet syftar på att år 1835 kom under 
en resa engelske politikern och författaren Lord Brougham till den lilla 
fiskebyn Cannes. Han blev förälskad i platsen, stannade kvar och bjöd 
in sina vänner. Snart var Cannes populärt bland societeten och resten är 
historia. Intill hotellet ligger den stora lyxiga spaanläggningen Thermes 
de Marines Cannes. Förutom Thalassabehandlingar och traditionella 
spa behandlingar erbjuder man också det allra senaste inom wellness.

Ovanför Cannes ligger gourmetstaden Mougins. Längs huvudgatan 
ligger krogarna tätt och här erbjuds verklig fest för smaklökarna. På be-
kvämt promenadavstånd, alldeles utanför den bilfria lilla stadskärnan 
ligger lyxhotellet Le Mas Candille. Restaurangen har Michelinstjärna 
och sagolik utsikt. Flera kända filmstjärnor och popstjärnor är stam-
gäster. Hotellet har också Europas första Shiseido Spa. Inte så långt 
därifrån ligger Golf Country Club de Cannes – Mougins. Den grundades 
1923 av Baron Eduard De Rotschild, Monacos Prins Pierre och Aga 
Kahn. Banan uppgraderades 1978 av Peter Allis och Dave Thomas. I 
grannskapet ligger också Royal Mougins Golf Resort & Spa som är en 
av världens finaste golfklubbar. Den ligger 10 minuter från Cannes. Ba-
nan som är designad av Robert von Hagge invigdes 1993. Den ligger i 
en dal och har åtta vattenhinder. Det är en privat medlemsklubb men 

info GoLfBAnoR
Golf d´opio –Valbonne, design donald Harradine

Golf de la Grande bastide, 18 hål par 72, 6105 meter. 

GC de biot, 18 hål par 67, 4511 meter. 

Golf Country Club de Cannes-Mougins, 18 hål par 72, 6312 meter. 

Golf Country Club de Cannes-Mougins, 18 hål par 72, 6312 meter. 

riviera Golf de barossi, 18 hål par 71, 5444 meter.

Golf de sainte Maxime, 18 hål par 71 och 6155 meter.  

Golf de saint donat, 18 hål par 71 och 5513 meter samt en 9 håls bana. .

sainte-endreol Golf Club, 18 hål par 71, 6219 meter. 

saint Maxime Golf Club, 18 hål par 71, 6155 meter.

old Golf Course Cannes Mandelieu, 18 hål par 71 och 9 hål par 33.. . 

TiPs: 
en av många duktiga golfspelare rekommenderar parkbanorna opio-
Valbonne, old Course i Mandelieu,  saint donat och sainte-endreol.  
out of bounds har paketresor till både sainte endreol, saint donat och 
barbaroux banan längre upp i bergen. www.outofbounds.se

Ett av interhomes utbud nere på 
franska Rivieran. Där möjligheten 
finns att hyra både slott och vingård.

Barbarouxbananmed jättebunkrar 
runt green vid 15:e hålet.

En härlig terrass från 
Hotel Martinez i Cannes.
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öppen för andra spelare med max hcp 28. Det finns 25 hotellsviter, 
härligt spa och pool. Greenfee är 200 Euro under veckosluten men för 
hotellgäster blir det 150 Euro och golfbil ingår. 

Mellan Mougins och Grasse ligger Golf de Saint Donat som är de-
signad av Robert Trent Jones Jr. Trevlig bana där en bäck porlar längs 6 
av hålen. Modesta priser och det gäller även restaurangen Closerie där 
man till och med kan få en fixed price meny för 29 Euro.

 Rivierans äldsta golfbana är parkbanan Old Golf Course Cannes 
Mandelieu. Den grundades redan 1891 av Ryske Storhertigen Michael 
och hit kom dåtidens kungligheter och förmögna. Det är fortfarande en 
mycket trevlig och populär bana. Inte långt härifrån hittar man Riviera 
Golf de Barossi i Mandelieu - La Napoule som är sedan 1990-talet.  
Den är bara ”ett stenkast” från havet och är designad av Robert Trent 
Jones Sr. 

Vi fortsätter västerut längs kusten mot St Tropez. Utanför Saint 
Maxime ligger en parkbana designad av Don och Peter Harridine och 
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info
www.opengolfclub.com/opiovalbonne

www.golfsaintdonat.com 
www.interhome.se

www.royalmougins.fr

www.golf-cannes-mougins.com

www.montecarloresort.com,

www.sophiacoundrtclub.com

www.golfoldcourse.fr

www.claux-amic.com

www.hotel-martinez.com

www.lesthermesmarins-cannes.com

www.thalazur.fr 

www.lemascandille.com

www.spa-splendid.com

www.norwegian.se

www.sas.se

Hit flyger du enkel med exempelvis både 
norwegian och sAs. Priser i april cirka  
2 000 kr/person från stockholm och 
Göteborg T/r.
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Bilden är fran Grasse där man bland annat 
kan prova att göra sin egen parfym.

08-21 65 50
www.interhome.se

Hyr hus eller lägenhet  
på golfresan

PORTUGAL Ref.nr: PT6760.110.1

Lägenhet för 4 pers. 100 meter till golfbana 
Fr 198:-/pers och natt

FRANKRIKE Ref.nr: FR6630.198.1

Hus för 6 pers. 500 meter till golfbana 
Fr 299:-/pers och natt

Vi är Europas ledande uthyrare av semesterbostäder. Av oss kan du  
hyra hus, lägenheter, lantgårdar och slott i alla prisklasser, i 29 länder.

Lifestylegolfs läsare får 10 % rabatt på samtliga semesterbostäder.  
Boka senast 1 november 2012 på www.interhome.se eller  
kontakta Interhome 08-21 65 50.

Ange Promotionkod: LIFESTYLEGOLF

Lifestyle_Golf_183x128.indd   1 07.03.12   14:38

den passar de flesta golfare. En populär bana en bit därifrån är Sainte-
Endreol. Det är en ganska kuperad park och skogsbana som slingrar 
sig läng en flod och här har man också ett fint hotell med spa. Till St 
Tropez är det bara en kort biltur.  

Jetsetorten St Tropez var länge bara en liten fiskeby. Men så kom 
Brigitte Bardot dit och spelade in filmen ”Och Gud Skapade Kvin-
nan”. Hon förälskade sig i platsen och köpte en villa vid havet utanför 
staden. När lyxhotellet Byblos öppnade var Brigitte värdinna. Sedan 
dess har Saint Tropez i årtionden lockat Medelhavets jetset och numera 
trängs all världens celebriteter i stan under sommaren. Hôtel Byblos 

eleganta Sisley Spa är populärt. Exklusivast är behandlingarna på upp 
till 3 timmar för dryga 6.000 kronor. På kullen ovanför staden ligger 
1800-tals slottet Château Hôtel de la Messardière. Det är en lyxig 
oas med vidunderlig utsikt och en fantastisk gourmetrestaurang. Na-
turligtvis finns också ett enastående Spa och här används La Prairie 
produkter. 

På Rivieran, Côte d´Azur, är det lätt att njuta i fulla drag. Det är en 
härlig livsstil med ljuvliga måltider och goda viner, lyxig shopping och 
underbara miljöer. Koppla av i utsökta spa, upplev nya utmaningar på 
spektakulära golfbanor och kom tillbaka i toppform.                         o         

old Course Cannes-Mandelieu, 
Rivierans äldsta banan som 

grundades av Ryske Storher-
tigen 1891. forfarande en 

mycket populär bana.


