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brune. Fler finns, de flesta hittar man på 
- www.cgolf.fr/parcours/golfs-var 

Vingårdar – varav tre 
helt nära varandra
Det fullkomligt vimlar av vingårdar i 
Var. Det skulle vara en livsuppgift att 
besöka alla, och var och en har sina fa-
voriter. Här är några som vi gillar, som 
ligger nära oss och som är lite speciella. 

Först Mr Dixons tre gårdar; Saint Roux, 
Château des Bernhard och Ultimate 
Provence. De ligger efter varandra strax 
innan Maure-bergen. Ta avfart Le Luc 
på A8 och kör sedan riktning La Gar-
de-Freinet. Gårdarna är nyrenoverade, 
var och en i egen stil, med inriktning på 
att utöver göra bra viner,  också erbju-
da upplevelser med restauranger, natt-
klubbar, hästar, getter etc. 

Av någon anledning ska man alltid 
ta sig upp på alla högsta punkter 
i landskapet. Varför har jag som 

har höjdskräck aldrig förstått. Men, 
visst är det vackert när man kommit upp 
och framför allt kommit ner säkert igen. 

Till exempel är byn Gassin en trevlig 
upplevelse med vidsträckt vy över Sa-
int-Tropez med bra restauranger på 
terrassen. Helt nära ligger byn Gri-
maud som liknar ett stort museum 
från medeltiden med trånga gränder 
och branta trappor. Högst upp tronar 
en gammal fästning som också bjuder 
på fin utsikt. Vill man sedan vandra i 
bergen är La Garde-Freinet, med en 
högt belägen medeltidsborg och ota-

Tillresta semesterfirare, sommar-
lediga ungdomar och förväntans-
fulla barnbarn - alla vill göra det 
bästa och mesta av sina dagar i 
södra Frankrike. 

Rivieraklubben har ett digert 
program, men en del kan man ord-
na själv.

Efter att under några år ha varit 
fast boende i Var föreslår jag ett 
antal ställen som kan passa ung, 
gammal och familjer.

Bland vildhästar, madonnor, fästningar,
golfbanor, plager och raviner

Upptäck Frankrikes Venedig, Port Grimaud, på en elektrisk båt. Staden är bilfri och här finns en myriad av kanaler. 

Camargues vita, vackra och vilda hästar. 
Foto: Wikimedia

Ta en tur till Saintes-Maries-de-la-Mer och 
besök Svarta Sara, romernas skyddshelgon. 

Foto: Istock

I Var finns många härliga sandstränder 
för hela familjen. Foto: Istock

liga vandringsleder, en bra utgångs-
punkt. 

De ligger inom en halvtimmes bilresa 
från varandra. Lite längre norrut finns 
Frankrikes Grand Canyon, Gorges du 
Verdon, en enorm konstgjord grönskim-
rande insjö och en dramatisk flodravin. 
Bad, paddling, ett kloster på hög klippa 
och en nyuppförd gammaldags by gör 
resan dit ännu mera värd. 

Plager ett måste  
När vi ändå är inne på vatten och bad 
kan man inte undgå att ta upp några av 
departementet Vars främsta plager, alla 
runtom Saint-Tropez. Den främsta får 
väl anses vara Pampelonne, som blev 
känd från Brigitte Bardot-filmen Och 
Gud skapade kvinnan.  Liknande plager 
finns utefter kuststräckan, som Gigaro 
vid La Croix-Valmer eller La Douane/
Débarquement utefter vägen till Cava-
laire-sur-Mer. Vill man undvika sand 
finns också l’Escalet där man badar di-
rekt från klipporna. 

Fler härliga stränder finns också på insi-
dan av Saint-Tropez-bukten, en hel räcka 
utefter kustvägen mellan Sainte Maxime 
och Port Grimaud. Och varför inte bada 
och sola mitt inne i Sainte-Maxime, eller 
strax österut vid Nartelle. Eller västerut, 

Plage de la Croisette. Kungsviken kall-
lad, eftersom den ligger precis nedanför 
svenske kungens, ursprungligen Prins 
Bertils, hus.  

Glitter och glamour
Den här delen av Rivieran har också ett 
skimmer av glitter och glamour över sig. 
Saint-Tropez är till exempel sinnebild-
en för the rich and famous. Där trängs 
Porschar, Bentleys och Rollsar med det 
vackra folket, utefter kajerna med gi-
gantiska båtar. Frågan är vilka som tit-
tar på vilka. Bästa utsikt har man i sol-
nedgången från balkongen på hotell Le 
Sube, rakt ner i sittbrunn och akterdäck 
på båtarna. Att se en stor yacht lägga till 
är riktigt underhållande. 

En lunch på Club 55 
utefter Pampelonne- 
stranden är kanske 
inte det billigaste men 
också det en upple-
velse. Ljuset, maten, 
serveringen och till 
och med gästerna är 
minnesvärda. Bilen 
tas om hand av par-
keringsvakter med 
samma vänliga bemö-
tande oavsett om det 
är en Jaguar E-type 

eller Peugeot 403. Och de vet precis vil-
ken bil som är din när du hämtar ut den. 

Lite yngre kan frottera sig på Nikki Beach 
i närheten. Den ligger inte i direkt anslut-
ning till beachen utan ett stycke upp från 
stranden. Nöjet här består i att kolla in 
varandra och att trängas i en lite för liten 
pool ackompanjerad av hög musik. 

Så har vi nattklubbarna, och då talar vi 
verkligen nattklubbar, det vill säga sent 
eller tidigt om man hellre vill det. Också 
här ligger Saint-Tropez i framkant. Mest 
känd är kanske Byblos. 

På havet utan egen båt  
Till Saint-Tropez kan man med fördel ta 

sig från Sainte-Maxi-
me eller Port Grimaud 
med Bateaux Vertes - 
gröna båtarna. De går 
praktiskt taget hela 
dygnet. Förutom en 
skön tur på havet så 
slipper man bilköer in 
i och ut ur Saint-Tro-
pez. Båtarna gör ock-
så längre turer och 
inte enbart skyttel-
trafik över Saint-Tro-
pez-bukten. Man kan 
också göra dagsturer 

till, eller från Cannes, Porquerolles, 
Les Issambres och andra trevliga ham-
nar. Tidtabeller och turer finns på deras 
hemsida – www.bateauxverts.com

Det finns också möjlighet att hyra båt 
per timme eller längre, med eller utan 
”körkort”. På flera av plagerna finns 
dessutom segeljollar och katamaraner 
att hyra liksom vattenskotrar. Exakt var 
och hur kan turistkontoren meddela. 

Port Grimaud, också kallat Frankrikes 
Venendig, är ett måste att besöka. Här 
kan man med en liten elektrisk båt ta 
sig runt bland alla båtar och bryggor på 
egen köl. 

En avstickare till Camargue  
Varför inte göra en längre tur till ett 
”annat” Frankrike, bara 2,5 timme bort 
från Var. Camargue, strax väster om 
Marseille, är verkligen värt en dagstur. 
Gör gärna en övernattning på någon av 
hästfarmarna. Camargue, som utgörs av 
floden Rhônes deltalandskap, är berömt 
för sina vita hästar, svarta tjurar och 
rika fågelliv. Att ta en ridtur över fälten 
och besöka den fantastiska fågelparken 
är måsten. 

Den pittoreska staden längst ner på ud-
den, Saintes-Maries-de-la-Mer, har en 
intressant historia om kristna helgon 
som gick i land där efter att ha förvi-
sats från Jerusalem. Där finns också ro-
mernas skyddshelgon, Svarta Sara. Ett 
annat helgon som var med i båten lär 
ha varit Maria Magdalena, en av Jesus 
kvinnliga apostlar. 

Efter att ha landat i Camargue bodde 
hon som eremit in en grotta, som också 
går att besöka, för att långt senare få ett 
vilorum i katedralen i Saint-Maximin. 
Nere i kryptan i kyrkan kan man beskå-
da hennes skalle. 

Golf för alla 
Jag vill inte direkt säga att det vimlar av 
golfbanor i Var men det finns många. Fa-
voriten är Beauvallon strax utanför Sa-
inte-Maxime. Den är i fint skick, lagom 
kuperad, lagom svår, inte speciellt långt 
mellan hålen och utsikten är vacker. 

När man spelat klart är det ett stenkast 
till en mysig plage, le Pingouin Bleu, 
med solstolar, parasoller och matserve-
ring över öppen kolgrill. 

Andra golfbanor att rekommendera är 
Sainte Maxime, Saint Endréol, Roque-
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Till samma ägare hör, på andra sidan 
A8, den etablerade högprofilgården 
Château Berne med restauranger, spa-
anläggning, cykeluthyrning, vandrings-
leder med mera. 

Château Sainte Roseline, inte långt 
därifrån, har också bra viner. Man har 
konstutställningar och i kapellet finns 
en berömd mosaik av Chagall förestäl-
lande just helgonet Roseline. Hon ligger 
till beskådande i en glaskista. 

Utefter vägen mot byn Ramatuelle, 
efter Port Grimaud, finns den för 
oss svenskar kända Château Minu-
ty, också värd ett besök för att sma-
ka av alla övriga viner de har utöver 
de som finns på Systembolaget. Det 
är inget krav på att köpa men vi har 
alltid för vana att köpa åtminstone 
någon flaska som faller i smaken. 

Marknader
Att gå på marknader är lite av en 
livsstil i Frankrike, och inte minst 
runtom i Var. Varje by eller stad har 
sin marknadsdag. Storleken och ut-
budet på marknaden varierar från 
gång till annan beroende på säsong 
och väder. Några lite större och mer 
välbesökta är de i Lorgues (onsda-
gar), Sainte-Maxime (fredagar) och 
Saint-Tropez (lördagar). 

I allmänhet är stånden uppe redan 
klockan 08.00 och monteras ner 
runt klockan 13.00. Det är viktigt 
att vakna tidigt om man ska kun-
na hinna vandra runt i lugn och ro, 
ta en kopp kaffe och vid lunchtid 
kanske sätta sig på en uteservering 
under platan-träden. 

Äventyr och vattenland
Aktiva ungdomar vill kanske ha ”något 
att göra” när plagen blivit för enahanda 
eller vädret inte inbjuder till sol och bad. 
Praktiskt taget i varje ”hörn och rondell” 
finns cykeluthyrning där man också kan 
få tips på lämplig cykelterräng. Många av 
cykelstigarna är branta, smala och sliriga. 

Det finns ett antal vattenland för de 
yngre som gillar rutschkanor, strömmar 
och pooler. Ett finns strax utanför Fréjus 
och ett annat i utkanten av Sainte-Max-
ime. Ett annat tips är forsränning nära 
Draguignan, om det finns vatten i flo-
den, som kanske lockar lite äldre. 

Lugnare då att spela minigolf eller kan-
ske tävla i pinball lite utanför Cogolin, 

helt nära Port Grimaud. Inte långt där-
ifrån finns en trippelmöjlighet i form av 
en 18-håls korthålsbana med konstgräs 
inklusive driving range, en gocart-bana 
och en klätterbana mellan träden. El-
ler varför inte en ridtur bland vinfälten 
strax ovanför Grimaud?

Fästningar, kloster och kyrkor
Fornlämningar och äldre byggnader 
finns också överallt. Bland annat efter 
romarna i form av kolonner, vattenre-

servoarer och akvedukter. Kloster finns 
också runtom. Det i mitt tycke kanske 
enklast tillgängliga och mest intressan-
ta är Abbaye du Thoronet, strax utanför 
byn Thoronet. Det är ett museum och 
en guidad rundvandring ger fina intryck 
av hur det kan ha sett ut och fungerat i 
forna tider. 

I välkomsthallen finns fina böcker som 
berättar om gamla tiders boende och 
levnad. Minnesmärkena är många efter 
korsriddare som i olika omgångar utgick 
från gårdar och borgar runtom i Var, till 
exempel i Grimaud. Ett annat fornmin-
ne är medeltidsborgen som ligger högt 
upp på en brant klippa utanför La Gar-
de-Freinet. Borgen ansågs länge vara en 

lämning efter saracenerna (araberna)  
som i cirka 150 år, under 800-900-talet 
behärskade hela Provence, från Camar-
gue till östra Italien och upp till passen 
i Alperna.   

15 augusti 75 år sedan befrielsen 
av Provence
Inte bara minnesmärken från forna ti-
der finns runtom i Var. I augusti 1944 
genomförde de Allierade en gigantisk 
landstigning, väl i paritet med landstig-

ningen i Normandie i juni samma 
år - på nio platser utefter kust-
sträckan från Saint-Raphaël i öster 
till Hyères i väster. 

Totalt var 350 000 man involve-
rade och första dagen landsteg  
94 000 soldater. Motståndet var av 
olika anledningar relativt svagt och 
förlusterna därför begränsade. En 
krigskyrkogård anlades nära Dra-
guignan. Här finns stupade ameri-
kanska soldaters gravar och kyrko-
gården är öppen för besökare. Här 
finns också ett vackert minnesmo-
nument och en gigantisk koppart-
avla med en kartbeskrivning över 
framryckningen dag för dag. 

Minnesstenar har uppförts på de 
platser där landstigningen sked-
de, bland annat vid bouleplanen 
i Sainte-Maxime uppkallad efter 
Prins Bertil. 

I år är det 75 år sedan landstig-
ningen och minnesdagen 15 au-
gusti kommer säkerligen inte att 
gå ouppmärksammad förbi.  

Program och aktiviteter 
– kolla med turistkontoren
Alla byar och samhällen laddar 

med aktiviteter inför semestersäsongen, 
inte enbart för turister och utländska 
besökare, utan faktiskt framför allt för 
den egna befolkningen. Men det innebär 
inte att gäster är uteslutna, tvärtom. Det 
kan gälla konserter, hästhoppningar, 
shower, teaterföreställningar med mera. 
Exakt vad som sker och var kan turist-
kontoren upplysa om. Läs också artiklar 
och annonser i dagstidningen Var-Ma-
tin som är uppdelad i lokala sektioner. 
Eller gå in på hemsidan visitvar.fr.

Bonne route et bonnes vacances!

Håkan Bergendahl
hakanbergendahl@gmail.com

Marknaden i Saint-Tropez är en fest för både ögon 
och gom. Foto: Istock

Gorges du Verdon är Frankrikes svar på Grand Canyon.
Foto: Tourisme-alpes-haute-provence.com

Välkommen till

Svenska Skolföreningen på Rivieran

Svenska Skolföreningen har Öppet hus 
på Villa Ingeborg onsdagen 

den 11 september kl. 14.00-16.00.

Vi informerar om undervisningen 
under kommande läsår, läromedel, 

tider, gruppindelning och bekantar oss 
med varandra...

Vänligen skicka intresseanmälan per e-post 
senast den 1 september.

Vi bjuder på fika och ett lätt mellanmål 
för barnen.

Hjärtligt välkomna!

Svenska Skolföreningen på Rivieran
Villa Ingeborg
40 Avenue de Verdun 
06800 Cagnes-sur-Mer

E-post
svenskaskolan.rivieran@gmail.com

www.svenska-skolan.eu

Vi finns även på Facebook

Svenska Skolföreningen hälsar er varmt välkomna 
till "Öppet hus” onsdagen den 11 september kl 
1400-1600.

Vi kommer bland annat att informera om 
undervisningen under året, läromedel, tider osv. och 
bekanta oss med varandra...

För intresseanmälan, vänligen skicka ert deltagande 
per e-post senast den 1 september, inkl hur många ni 
blir. 

Det kommer att serveras lätt mellanmål för barnen 
under eftermiddagen. 

Väl mött!

Svenska Skolföreningen på rivieran 
Villa Ingeborg 
40 Avenue du Verdun 
 
Email 
svenskaskolan.rivieran@gmail.com 

www.svenska-skolan.eu 

Vi Þnns pŒ Facebook 

Välkommen till 

Svenska Skolföreningen på Rivieran


