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Se & gJøRe
nice er det gode livets by. her roer sjelen seg i krop-
pen, strekker seg ut i dovenskap og lekenhet. dette 
høres ut som klisjeer, men kan kanskje forklare hvor-
for grekerne og romerne elsket nice. hvorfor rike 
lorder, kunstnere, filmstjerner og tusentalls turister 
fortsatt strømmer til byen? og hvorfor ingen går lei?

Nice ligger i le for 
kjølige viNder; beskyttet 
av Esterelle-massivets klip-
per i vest og alpemassivet i 
nord og øst. En lett bris fra 
havet redder innbyggerne 
fra kvelende varme. 

Våren i Europa kommer 
først til Nice, og vannet er 
badevarmt fra mai til okto-
ber. Gaten fremfor alle 
andre heter selvsagt la 
Promenade des Anglais. 
Denne vidunderlige strand-
promenaden skjærer seg 
inn mellom luksushotellene 
og stranden. Her sirkler  
rulleskøytekjørerne mellom 
solstoler, limousiner og 
strandrestauranter. Dette  
er Nice’ velsminkede 
ansikt. Ellers er det de 
okerrøde, rosa og gule 

fasadene som er byens 
sjel. Dem finner man  
fremdeles rundt byens 
egentlige lunge, blomster- 
og grønnsaksmarkedet 
Cours Saleya, og i mylderet 
av smågater i la Vieille Ville. 

Nice-innbyggerne fore-
trekker vanligvis å handle 
sine egne auberginer 
lenger nordover, på mar-
kedet Marché de la Libéra-
tion, i det sedvanlige men-
neskemylderet med roping 
og gode dufter. Men når 
det gjelder lunsj, ettermid-
dagskaffe eller kveldsape-
ritif er byens innbyggere 
fremdeles trofaste mot 
Cours Saleya. 

Her starter gaten man 
ikke kommer unna, rue 
Droite, som går tvers  

igjennom den gamle byens 
katedraler, iskremboder og 
små provençalske restau-
ranter. Den italienske arven 
er nærværende overalt –  
i maten, i vinduslemmene,  
i gestene.

Nice ligger midt i det 
paradiset som er Rivieraen, 
og fra cours Masséna går 
bussene i alle retninger,  
for eksempel til Eze, en 
liten by i fjellene hvor du 
kanskje støter på prins 
Albert av Monaco. Peillon 
er en av de mest berømte 

husfasadene, hagene og 
ornamenterte fontenene. 
Place Masséna er også et 
perfekt utgangspunkt for 
den som vil bruke dagen 
til avansert shopping etter-
som mange av de beste 
shoppinggatene starter her. 

MaRc chagall 
national BiBlical 
MeSSage MuSeuM
Mestermaleren Chagall, 
født i Russland, tilhørte den 
store skaren av Rivieraens 
adoptivbarn. Museet ble 

provençalske landsbyene 
som ligger høyt oppe på 
sin fjellknaus, og parfyme-
byen Grasse er en opplagt 
avstikker fra for eksempel 
Cannes. 

Lengre borte, men likevel 
innen rekkevidde, finnes 
legendariske steder som 
Cannes og St Tropez.

place Macéna
Byens hjerte med de  
karakteristisk rødfargede 

 ByenS hJeRte 
Med de kaRakte-
RiStiSk RødfaR-
gede huSfaSa-
dene, hagene og 
oRnaMenteRte 
fontenene.
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storverk her, men får til 
gjengjeld et klart bilde av 
malergeniets utvikling, fra 
ungdommens sykeseng til 
graven bak museet. 
Pris: cirka €4
Adresse: 164 avenue des 
Arènes
Tlf. +33 (0)49 3810808

villa aRSon
Sentrum for samtidskunst 
i Nice. Både kunstskole og 
utstillingssentrum, ofte med 
elever eller tidligere elever.
Adresse: 20 avenue 
Stephen Liegard
Tlf. +33 (0)49 2077373
www.villa-arson.org

utflukteR
Bare noen timer fra Nice 
ligger pittoreske provençal-
ske landsbyer og den itali-
enske Rivieraen. Her noen 
forslag til hyggelige utflukter:

St. Jean cap feRRat
Odden som stikker rett ut 
i Middelhavet ni kilometer 
vest for Nice, er et reser-
vat for milliardærer, fyrsten 
av Monacos uekte barn og 
diverse jetsetere. 

Promenaden langs stran-
den og de små badeste-
dene er imidlertid på demo-
kratisk vis åpne for alle.

peillon og peille
Peillon er en av de mest 
berømte provençalske 
landsbyene, plassert høyt 
oppe på en fjellknaus. 
For den som ikke blir trett 
i beina av å gå i de små 
gatene, finnes det en Via 
Ferrata i nærliggende Peille.

gRaSSe
Parfymebyen Grasse er  
en gitt avstikker fra eksem-
pelvis Cannes. 

den italienSke  
RivieRaen
Av de mer kjente utflukts-
målene ligger San Remo 
nærmest den franske gren-
sen. Øst for Genova ligger 
for eksempel Portofino og 
litt lengre unna nasjonal-
parken Cinque Terre med 
sin fantastiske tursti. 

oppført på temaet bibelsk 
kunst i samråd med kunst-
neren og har ofte utstillin-
ger med jødisk kunst.
Pris: €6.50, gratis under 18 år
Adresse: avenue du Dr. 
Menard
Tlf. +33 (0)49 3538720
www.musee-chagall.fr

MuSeuM of ModeRn 
and conteMpoRaRy 
aRt (MaMac)
Selvsagt stopp for elskere 
av popkunst. I dette  
bunkerliknende marmor-
museet henger blant annet 
verk av Picasso og Warhol. 
I senere tid har kunstneren  

Niki de Saikke Phalle 
donert 170 av sine verk  
til museet. 
Pris: €4. Gratis under 18 år
Adresse: Promenade des 
Arts
Tlf. +33 (0)49 3626162
www.mamac-nice.org

MuSée MatiSSe
Matisses kunst er på 
mange måter et produkt  
av Nice, byen hvor han 
bodde en stor del av livet 
sitt. Kunstneren sto ofte 
opp fem om morgenen  
for å fange de første  
solstrålene over byen. 
Du finner ikke Matisses 

 BaRe noen tiMeR fRa nice liggeR 
pittoReSke pRovençalSke landSByeR 
og den italienSke RivieRaen.
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Adresse:  8 Place André 
Audinot
Tel: +33(0)32 285 84 46

ReStauRant Boni
Det er lett å havne i en 
turistfelle i Nice – Boni er 
ikke en av dem. Hit går 
også franskmennene for å 
nyte en vellaget sverdfisk 
eller kremete risotto. Dessu-
ten er mottagelsen trivelig 
og beliggenhetn sentral. En 
bordbestilling i forkant er 
nødvendig alle ukedager, 
alle vil spise på Boni. 
Adresse: 15, rue Tonduti de 
l’Escarene
Tlf. +33 (0)49 362 93 36

BRaSSeRie flo
Klassisk, parisisk brasse-
rie med en rekke søsterre-
stauranter i hovedstaden. 
Stedet, som ligger i et gam-
melt teater og har kjøkken 
på scenen, serverer de kan-
skje beste fiske- og skalldyr-
rettene i Nice. En glassvegg 
skiller kokkenes slamring 
og matosen på scenen fra 
gjestene. Foruten fisk; surkål 
med svineknoke, flere slags 
pølser og skikkelige kjøtt-
stykker med fete sauser. 
Franskere kan det ikke bli. 
Adresse: 4 rue Sacha Guitry
Tlf. +33 (0)49 313 38 38

le Boccaccio
Noe kitschy skalldyrres-
taurant der båtnostalgikere 
får muligheten til å spise i 
skuter og kahytter. På Boc-
caccio er man spesialist på 
fisk, skalldyr og paella. 
Adresse: 7 rue Masséna
Tlf. +33 (0)49 387 71 76

le gRand Balcon
Fusion food på tallerkenen, 
vakre mennesker i rammer 
på veggene og på stolene. 
Alt i rød, intim atmosfære. 
Tajine med fisk og krabbe, 
egg og gåselever og andre 
lekne innslag.
Adresse: 10, rue Saint-

François-de-Paule
Tlf. +33 (0)49 362 60 74

SapoRe
Forholdsvis ny og trendy 
adresse som bytter meny 
annenhver uke. Plukk blant 
mye smått, men veldig godt 
i tapasstil. Innredning  
i stram metall og lyst tre.  
Adresse: 19, Rue Bonaparte
Tlf. +33 (0)49 204 22 09

le gRand café de 
tuRin
Autentisk brasserie med her-
lige østers i store mengder. 
Adresse: 5, place Garibaldi
Tlf. +33(0)49 362 29 52

Mat & dRikke
ReStauRanteR
det er vanskelig å finne et bedre kjøkken enn 
det man finner i Sør-frankrike. her smaker 
maten av de 300 årlige soldagene i nice, det 
betyr olivenolje, hvitløk, sitron og massevis av 
smaksrike grønnsaker. 

la MeRenda 
For den som vil teste gas-
tronomiske delikatesser fra 
Nice og den franske Rivi-
eraen, er det vanskelig å 
finne noe sted som slår La 
Meranda. Mestere på La 
Cuisine Niçoise. 
Adresse: 4, rue de la Ter-
rasse 
Tlf: Ingen telefon. 

le BiStRot d’antoine
En liten familieied godbit i 
Gamlebyen populær blant 
turister såvel som innbyg-
gerne i Nice. Kan bli noe 
trangt og varmt i undereta-
sjen hvor man som ikke-
stamgjest som oftest får 
bord. Serverer ypperlig 
lokal mat. 

Destinasjon: nice
 Se & gJøRe  Mat & dRIKKe  KafeeR  BaReR & nattelIv  SHOPPIng  BOalteRnatIveR  gReIt å vIte

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


Adresse:  8 Place André 
Audinot
Tel: +33(0)32 285 84 46

ReStauRant Boni
Det er lett å havne i en 
turistfelle i Nice – Boni er 
ikke en av dem. Hit går 
også franskmennene for å 
nyte en vellaget sverdfisk 
eller kremete risotto. Dessu-
ten er mottagelsen trivelig 
og beliggenhetn sentral. En 
bordbestilling i forkant er 
nødvendig alle ukedager, 
alle vil spise på Boni. 
Adresse: 15, rue Tonduti de 
l’Escarene
Tlf. +33 (0)49 362 93 36

BRaSSeRie flo
Klassisk, parisisk brasse-
rie med en rekke søsterre-
stauranter i hovedstaden. 
Stedet, som ligger i et gam-
melt teater og har kjøkken 
på scenen, serverer de kan-
skje beste fiske- og skalldyr-
rettene i Nice. En glassvegg 
skiller kokkenes slamring 
og matosen på scenen fra 
gjestene. Foruten fisk; surkål 
med svineknoke, flere slags 
pølser og skikkelige kjøtt-
stykker med fete sauser. 
Franskere kan det ikke bli. 
Adresse: 4 rue Sacha Guitry
Tlf. +33 (0)49 313 38 38

le Boccaccio
Noe kitschy skalldyrres-
taurant der båtnostalgikere 
får muligheten til å spise i 
skuter og kahytter. På Boc-
caccio er man spesialist på 
fisk, skalldyr og paella. 
Adresse: 7 rue Masséna
Tlf. +33 (0)49 387 71 76

le gRand Balcon
Fusion food på tallerkenen, 
vakre mennesker i rammer 
på veggene og på stolene. 
Alt i rød, intim atmosfære. 
Tajine med fisk og krabbe, 
egg og gåselever og andre 
lekne innslag.
Adresse: 10, rue Saint-

François-de-Paule
Tlf. +33 (0)49 362 60 74

SapoRe
Forholdsvis ny og trendy 
adresse som bytter meny 
annenhver uke. Plukk blant 
mye smått, men veldig godt 
i tapasstil. Innredning  
i stram metall og lyst tre.  
Adresse: 19, Rue Bonaparte
Tlf. +33 (0)49 204 22 09

le gRand café de 
tuRin
Autentisk brasserie med her-
lige østers i store mengder. 
Adresse: 5, place Garibaldi
Tlf. +33(0)49 362 29 52

Mat & dRikke
ReStauRanteR
det er vanskelig å finne et bedre kjøkken enn 
det man finner i Sør-frankrike. her smaker 
maten av de 300 årlige soldagene i nice, det 
betyr olivenolje, hvitløk, sitron og massevis av 
smaksrike grønnsaker. 

la MeRenda 
For den som vil teste gas-
tronomiske delikatesser fra 
Nice og den franske Rivi-
eraen, er det vanskelig å 
finne noe sted som slår La 
Meranda. Mestere på La 
Cuisine Niçoise. 
Adresse: 4, rue de la Ter-
rasse 
Tlf: Ingen telefon. 

le BiStRot d’antoine
En liten familieied godbit i 
Gamlebyen populær blant 
turister såvel som innbyg-
gerne i Nice. Kan bli noe 
trangt og varmt i undereta-
sjen hvor man som ikke-
stamgjest som oftest får 
bord. Serverer ypperlig 
lokal mat. 
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BaReR & natteliv

kafeeR

BaR-cave WilSon
Vinbar hvor man bør 
passe på å fylle kofferten 
med noen gode flasker 
av det regionale utvalget.
Adresse: 16, rue Guber-
natis

le BefoRe
Forholdsvis nytt konsept 
i Nice. Og – som navnet 

antyder – ”before club-
bing” – i loungeatmosfære. 
Trendy klientell.
Adresse: 18 rue de Con-
grès

BaR deS oiSeaux
Denne kjempemorsomme 
baren i utkanten av Gam-
lbyens mylder er verdt et 
besøk. I hvert fall om du 

liker underholdning i form 
av spontane opptredener 
av jazzmusikere eller hvor-
for ikke en uetablert stan-
dup-komiker? Herlig inn-
redning. 
Adresse: 5, rue Saint Vincent

la Suite
Eksklusiv liten klubb med 
plass til bare 150 gjester. 
Bra musikk, trivelig per-
sonale og høy stemning 
møter gjestene … det vil 
si de som lykkes med å 
komme inn. Et tips er å  
forhåndsbestille bord. 
Adresse: 2 Rue Bréa

le gRand eScuRial
En av Rivieraens største 
nattklubber med plass til 
1200 gjester. Restauranten 
åpner ved 21-tiden og sten-
ger ved midnatt når lyssho-
wene kommer i gang – de 
slukkes først i firetiden om 
morgenen, og da byr stedet 
på gratis fransk frokost.
Adresse: 29 rue Alphonse 
Karr

nice-innbyggerne lever i tett symbiose med sine 
kafeer, og franskmennene kan virkelig kunsten å 
lage god kaffe.

tat o titon 
Kystens største utvalg av 
crepes i en varm og gjestfri 
atmosfære. 
Adresse: 9 rue Chauvain 

le WateR BaR
Isfantasten begir seg til den 
vakre terrassen som inne-
holder Le Water Bar, helt 
øverst i Grand Hotel Aston. 
Adresse: 12, avenue Félix 
Faure

couRS Saleya
Langs blomstermarkedene 
står stolene tett i myriaden 
av kafeer og restauranter. 
Å sitte her – i skyggen eller 
i solen, avhengig av årstid 
og vær – er en fryd. 

veiviser til nice’ natteliv: ta en rusletur fra cours 
Saleya via gammelbyen, opp til place Masséna og 
videre inn på rue Masséna og rue de france. 

le kluB
Hull i veggen som har fått 
rykte på seg for å være en 
av Riveraens heteste leke-
plasser for DJ-talenter. En 
adresse man ikke kommer 
utenom dersom man vil 
danse til morgengry. 
Adresse: 6, rue Halévy
www.leklub.net

le Staccato
Jazzclub som fører tankene 
til latinerkvartalet i Paris.
Adresse: 4, rue du Pont-
Vieux

le RelaiS 
negReSco
Den som ikke kan ta seg 
råd til å bo på luksushotel-
let Negresco, kan i alle fall 
avlegge et besøk i hotel-
lets elegante pianobar med 
herlig innredning. For den 
som vil gi kvelden sin litt 
luksus og prakt.
Adresse: 37, Promenade 
des Anglais
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Shopping BoalteRnativeR

byen, men det flotteste  
og mest spektakulære.
Dobbeltrom: €145–€305
Adresse: 3 avenue des 
fleurs
Tlf. + 33 (0)49 7072626
www.hi-hotel.net

la péRouSe
Klynger seg som et ørne-
rede fast i en fjellskråning 
litt øst for Nice. En liten, 
nesten bortgjemt dør er 
hotellets inngang og leder 
inn til det storslagne mil-
jøet. Verd et lunsjbesøk 
selv om man ikke bor her. 
Dobbeltrom: fra €155
Adresse: 11 quai Rauba-
Capeu
Tlf. +33 (0)49 3623463
www.hroy.com/la-perouse

hôtel negReSco
Et av verdens mest myte-
omspunne hoteller ligger 
som en hvit og rosa bryl-
lupskake på Promenade 
des Anglais. Hotellet som 
ble bygget i 1912, og i 1974 
ble tatt ut som et National 
Historic Monument, er et 
av få palasser i verden som 
fremdeles finnes i privat 
eie. Eieren Jeanne Augier 
har skapt et museum til å 
leve i ved hjelp av franske 
kunstverk fra renessansen 
til dags dato. 
Dobbeltrom: €213–€1410
Adresse: 37, promenade 
des Anglais
Tlf. +33 (0)4 93166400
www.hotel-negresco-nice.com

hi hotel
Frankrikes designelskling 
Matali Crasset skapte et av 
de stiligste hotellene i Nice 
for noen år siden. Langt 
ifra det eneste av sitt slag i 

 
et av veRdenS 

MeSt MyteoM-
Spunne hotel-
leR liggeR SoM 
en hvit og RoSa 
BRyllupSkake på 
pRoMenade deS 
anglaiS.  

de tre gateNe Avenue 
de Suéde, Rue Paradis og 
Avenue de Verdun danner 
et gyllent triangel som 
utgjør et slags nirvana for 
shoppingfantasten, med 
eksklusive merkebutikker 
som Louis Vuitton, Chanel, 
Hermès, Cartier, Armani, 
Sonia Rykiel, Kenzo og 
Max Mara. 

På rue Gieffredo finnes et 
interessant utvalg av alt fra 

interiør (Du Côté de Chez 
Soi, n° 39) til hattemakere 
(n° 56). Kikk innom rue 
Gubernatis – om ikke annet 
for å fylle på med vinflas-
ker, nummer 16 og 17. Gå 
deretter Gieffredo ned til 
place Masséna. Alt det du 
ikke har funnet hittil, finner 
du kanskje på varehuset 
Galerie Lafayette.

På rue St-fraNçoiS de 
Paule kan du fråtse i Alzia-
ris verdensberømte oliven-
olje (n° 14). Eller hvorfor 
ikke sniffe på trøffelkon-
gen Brunos sorte sopp 
(n°11)? For å ikke snakke 
om Maison Auers (n°7) 
søtsaker! Kikk inn på Nice’ 
pulserende hjerte, den 
Provence-duftende marché 
aux Fleurs, og bøy av opp 
mot rue de la Préfecture, 
østover. 

Mange av de riktig store designerne og motehu-
sene er representert i nice. avenue Jean Mède-
cin er den store handlegaten med shoppingsen-
ter, varehus og mengder av mindre butikker. 
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flyplaSSeR
AéROPORT NICE- 
CôTE D´AzuR
Tlf. +33(0)836695555 
www.nice.aeroport.fr
Ligger 7 km utenfor Nice. 
Flybussen går hvert 20. 
minutt mellom 06.05 og 
23.40. Taxiprisene varierer, 
men en oppdatert prisliste 
er å finne på flyplassens 
hjemmeside. www.nice.
aeroport.fr 

lokaltRafikk
Buss er et effektivt frem-
komstmiddel i Nice og 
langs Rivieraen. Tidtabell 
og kart finnes på turistby-
rået, 5 Promenade des 
Anglais, eller på hoved-
kontoret, 10 Avenue Félix 
Faure. Nattbusser går til 
cirka 01.00.

tog er deN behagelig-
ste og raskeste måten å 
reise langs Rivieraen på. 

fakta 

innByggeRe
Nice: 520 000
Cannes: 68 000
Saint-Tropez: 5500.

valuta
Euro

åpningStideR
Vanligvis 10.00–19.00, 
stengt søndag og i 
noen tilfeller mandag. 
Banker har åpent 
10.00–17.30, i mange 
tilfeller også lørdag.

aviSeR
Nice-Matin er den store 
dagsavisen. I kioskene 
i byen kan du også få 
La Semaine des Spec-
tacles som viser hva 
som skjer i den kom-
mende uken. 

nødnuMRe
Ring 15 for ambulanse, 
fra mobiltelefon ringer 
du 112.

gReit å vite 

kaRt

Stasjonen i Nice ligger 
på avenue Thier, tlf. 
+33(0)836353535. Deri-
fra tar det 20 minutter til 
Cannes, 20 minutter til 
Monaco og 1 time til Saint 
Raphaël.
www.sncf.com

taxi 
Taxistasjon finner man for 
eksempel ved Hotel Méri-
dien på promenade des 
Anglais. 

CENTRAL TAxI RIVIERA: 
+33(0)4 93 13 78 78

poSt
Postkontorene er oftest 
åpne mandag–fredag 
08.00–19.00 og lørdager 
fra 08.00 til midt på dagen. 
Hovedpostkontor, informa-
sjonsservice
Adresse: 23, avenue Thiers
Tlf. +33 (0)4 93 82 65 00

apotek 
Heter Pharmacie og mar-
keres med et opplyst grønt 
kors. Er det stengt, hen-
viser vanligvis en lapp på 
døren til nærmeste åpne 
kollega, dag som natt. 
Døgnåpent apotek finnes 
på:
Adresse: 7, rue Masséna 
Tlf. +33 (0)4 93 87 78 94 
66, avenue J. Médecin 
Tlf. +33 (0)4 93 62 54 44

tannlege
S.O.S. DENTAIRE 
Tlf. +33 (0)4 93 76 53 53 
Tlf. +33 (0)4 92 13 00 99 

telefon
Landsnummer +33

elektRiSitet
220 volt/50Hz

inteRnett
Turistbyrå:  
www.nicetourism.com
Kommunen:  
www.nice-coteazur.org
Regionens turistinfo:  
www.guideriviera.com
www.ot-saint-tropez.com
www.sainttropez.tv
www.cannes.com

tuRiStByRå
5, promenade des Anglais
tlf. 0892707407
www.nicetourism.com
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