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Les marmites de la Bollène
Att få bada i smaragdgrönt vatten är få förunnat. Ta chansen 
att ta ett dopp. Åk mot Lantosque till La Bollène-Vésubie som 
ligger strax före nationalparken Mercantour. Fortsätt på väg 
D70 mot Col de Turini. Åk förbi Chapelle St-Honorat och fort-
sätt köra i cirka 1 kilometer. Leta efter parkering och försök 
hitta stigen ner till Les marmites de la Bollène.

Roya sans frontière
På gränsen mellan Frankrike och Italien ligger en liten orörd 
oas. Från Nice, kör motorvägen till Ventimiglia. Ta av mot 
SS20 i riktning mot Colle di Tenda/Limone/Cunéo. Styr upp-
för Vallée de la Roya i cirka 14 kilometer. Parkera efter 200 
meter på höger sida när ni kommit in i Frankrike. 

Sillans-la-Cascade
Ett 42 meter högt 
vattenfall med klart 
azurblått vatten 
ligger i Var vid Sil-
lans-la-Cascade. Ta 
motorvägen A8 mot 
Le Muy. Ta av vid 
avfarten 36. Följ väg 
D1555, D557 och 
D560 i riktning mot 
Sillans-la-Cascade.

Testa canyoning - 
inomhus
För vuxna och barn över 10 år.  Pröva på canyoning i Vesúbia 
Mountain Park, 6 mil norr om Nice i Saint-Martin-Vésubie. 
Testa att hoppa i en fors, rutscha ner i en grotta och klättra 
på hala klippor. Europas första inomhusbana med tre olika 
bassänger.

Trött på fullpackade stränder, stekande sol och 
sand mellan tårna?

Lämna kusten och sök er inåt landet för ett dopp i 
gömda sjöar och forsar.

Svalkande sötvattenshål 

Rivieran på sommaren är fantastisk. Så underbar att allt 
för många söker sig hit. Skippa bilköer och värmeslag. 
Rivieranytt tipsar om några smultronställen dit inte 

alla turister hittar. Svalkande sötvattensbad väntar.

Arche de Ponadieu
Ta ett dopp i floden La Siagne som ligger på gränsen till Var. 
Åk route Napoléon mot Saint-Vallier-de-Thiey och fortsätt på 
D5. För att hitta fram kan det vara bra att ha en karta eller gå 
in på hemsidan - ignrando.fr/ 

Le pont de Mons
I Var finns ett härligt ställe med kristallklart vatten. Åk till 
Callian och ta väg D96 mot Saint-Cézaire. Efter cirka 7 km ta 
väg D656 i riktning mot Mons. Försök att hitta en parkerings-
plats på vänster sida.   

Canyoning, en äventyrsaktivitet att testa under tak. Europas första inomhusbana ligger 6 mil norr om Nice 
inte långt från nationalparken Mercantour. Foto: www.saintmartinvesubie.fr

Som att simma i en lagun på en tropisk 
söderhavsö. Vem skulle kunna tro att 

man befinner sig utanför Draguignan? 
Foto: Arnaud Scherer, Wikimedia
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