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Voordat je met de huurauto op pad gaat kun je eerst een paar dagen in
Nice blijven. Deze stad heeft meer te bieden dan je denkt: historische
veelzijdigheid, strand, shoppen en nog veel meer. Na Parijs is het de stad
met de meeste musea, waaronder die van Matisse. De etappe gaat langs
de Côte d’Azur, door de Provence met prachtige landschappen en een
stukje over de Mimosaroute. Je eindigt in Grasse, het walhalla van de
parfumindustrie.
Neem vanaf Nice kustroute D6098
naar Antibes. Stop voor een koffie in
deze bruisende ommuurde binnenstad en wandel even naar de enorme
jachthaven. Je kijkt je ogen uit, want
de meest indrukwekkende jachten
van de Côte d’Azur vind je hier.
LUXE LUIEREN
Rijd verder naar badplaats JuanLes-Pins, maar wel via de kustroute
Cap d’Antibes (D2559) langs de
miljardairstulpjes. Voor een mooi
uitzicht over de kustlijn kun je
boven op de kaap naar de vuurtoren
rijden. Hier vind je ook een recent
gerestaureerd zeemanskerkje.
In Juan-Les-Pins is het ’s zomers

druk. Parkeren om even een duik
te nemen kan er moeilijk zijn. Rijd
liever door naar Cannes. Boulevard
de la Croisette is mooi, maar erg
duur. Ter hoogte van de wijk La Bocca
liggen publieke stranden waar je
niet zo diep in de buidel hoeft te
tasten. Je kunt er makkelijk parkeren
en in een van de vele kiosken eet je
een Pan Bagnat, een broodje tonijn
uit de Provence. Om hier te komen
ga je vanuit Cannes naar Mandelieu.
MOOIE KUSTROUTE
Na Mandelieu kom je op de
Mimosaroute (D6098/D559). Een
mooie kustroute met baaitjes waar
je heerlijk wegdroomt over de

Middellandse Zee. Stop ook even
bij Rade d’Agay. Een van de mooiste
baaien aan deze kust. Vanaf het
strand heb je een prachtig uitzicht
op het Esterel-gebergte.
De volgende stop is Fréjus waar
je kunt overnachten tussen de
druivenvelden. Ga na Fréjus verder
op de Mimosa-route via kustweg
D559 naar Saint-Maxime en het
mondaine Saint-Tropez.
In Pampelonne kun je van de mooie
stranden genieten. Voor een fijne
lunch stop je bij Chez Camille
vlakbij Ramatuelle (D93). Vervolg
je weg via de A8 terug naar het
oosten Grasse, het walhalla van de
parfumindustrie. Bij hotel Bastide
Saint Antoine kom je helemaal tot
rust. Je kunt er nog heerlijk eten
ook.

Deze route komt uit het boek On a roadtrip. Samen met uitgeverij mo’media, bekend van de timetomomo (eerder 100%)
-reisgidsen, wil Sunny Cars vakantiegangers helpen bij het uitstippelen van de perfecte roadtrip door zes geliefde
bestemmingen in Zuid-Europa. In het boek On a roadtrip vind je zes autoroutes door de roadtripbestemmingen
Spanje, Portugal, Kreta, Sicilië, Frankrijk en Italië. Het boek is te koop via bol.com. ISBN-nummer: 9789057678691.
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Picasso in Antibes
In de zomer van 1946 bracht Picasso een zomer door in Antibes.
Hij werkte dag en nacht en maakte zoveel nieuwe doeken dat hij extra
werkruimte nodig had. Die vond hij in het Châteaux Grimaldi. Het is nu
een museum, zijn werken hangen er nog steeds. Ze worden gezien als
de meest creatieve en vrolijkste uit zijn carrière. Misschien omdat hij
de zomer met zijn muze doorbracht… Vanuit de tuin heb je een prachtig
uitzicht over de zee.
Place Mariejol, Antibes, +33 492 905 420

Slapen tussen
de druiven
La Bastide du Clos des Roses
ligt in het wijndomein Domaine
Le Clos des Roses, net buiten
Fréjus. Het heeft mooie, stijlvolle
kamers en suites. Een prachtig
en rustig toevluchtsoord met een
verwarmd buitenzwembad en
restaurant. ’s Zomers eet je op
het terras naast de wijngaard.
In de koelere maanden kun je
jezelf opwarmen bij de openhaard in de eetkamer.
www.closdesroses.com
GPS 43.45879 - 6.746932

Top 3 Nice
1.	Heerlijk relaxen doe je aan de gezellig drukke Promenade des Anglais.
Een brede boulevard met kiezelstranden langs de baai van Nice.
GPS 43.695487 - 7.258543
2. Verken Le Vieux Nice, de oude stad met leuke marktjes op
Le Cours Saleya en het levendige plein Place Rossetti.
GPS 43.697077 - 7.276054
3. Geniet van de eerlijke brasseriekeuken van Le Bistrot D’Antoine.
Vooraf reserveren.
Rue de la Prefecture 27, +33 493 852 957
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De verste vis
Chez Camille is een uitzonderlijk
adresje vanwege de hoogstaande
kwaliteit van de keuken en de
betoverende ligging aan de Cap
Camarat. De vis wordt hier vers
aangevoerd en onder je neus
klaargemaakt. De Provençaalse
vissoep “Bouillabaisse” en de
garnalen zijn een must.
Bonne Terrasse, Ramatuelle
www.chezcamille.fr

Met het pontje

Strand, strand en nog eens strand

Saint-Tropez moet je zeker gaan
bekijken. In deze supermondaine
badplaats is het zien en gezien
worden. In juli en augustus is het
bijna onmogelijk om er met de
auto te komen. Parkeer je auto
liever in Sainte-Maxime of
Port-Grimaud en neem het
groene pontje. Dan ben je in
15 minuten in Saint-Tropez.

1.	Plage Helios. Gezellige, maar vrij drukke strandtent bij het
centrum van Juan-Les-Pins.
Boulevard Edouard Baudoin, Juan-Les-Pins
2. Plage Joseph. Een beetje posh privé-strand op de kaap in een
mooie kleine baai. Best duur, maar wel een unieke plek.
1081 Chemin de la Garoupe, Antibes
3. Ook het strand Plage de la Salis is bijzonder. Een van de weinige
plekjes zonder grote hotels en gratis.
Boulevard James Wyllie, Antibes
4. Pampelonne bij Saint-Tropez. Zowel privé als publieke stranden.
Voor ieder wat wils.

www.bateauxverts.com
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Le Parfum

Tophotel

Ken je het boek (of de film) Le Parfum? Schrijver Patrick Süskind haalde
zijn inspiratie uit Grasse. Deze bloemrijke stad is het hoofdkwartier van
de parfumindustrie en er zijn hier meer dan 30 parfumfabrieken van
Dior, Lancôme etc. Wil je meer te weten komen over parfums en het
productieproces? In de oude fabriek van Parfumerie Fragonard kun je
een tour volgen en natuurlijk heerlijke zeepjes en geurtjes kopen.
Wel even van tevoren reserveren.

Alles aan dit hotel is top. Het Bastide
Saint Antoine in Grasse is omringd
door 5 hectare tuin met olijfbomen
en cipressen en gevestigd in een
18e-eeuws gebouw. Het heeft een
buitenzwembad en een eigen
restaurant met Michelinster.
Ontbijten doe je op het terras in
de tuin. Het hotel organiseert
ook kookcursussen en bezoeken
aan de wijnkelders in de buurt.
De parfumerie van Fragonard
ligt op 800 meter.

Boulevard Fragonard 20, Grasse, www.fragonard.com

Avenue Henri Dunant 48, Grasse
www.jacques-chibois.com

Mimosa
De Mimosaroute is 130 kilometer
lang en loopt van Bormes-LesMimosas tot in het hart van de
parfumstad Grasse. In deze etappe
doe je een deel van die route.
De beste tijd om de mimosa in
volle bloei te zien is van januari
tot ver in maart. Maar ook buiten
deze periode is de route langs de
Provençaalse kust en de mooie
dorpjes de moeite waard. Tijdens
de bloei zijn er overal dorpsfeesten.
Het mimosafeest van Mandelieu is
de beroemdste.
www.ot-mandelieu.fr/le-mimosa

