
De regio’s van deze gids: 
(zie de kaart aan de binnenzijde van het omslag)

n Toulon en omgeving blz. 81
∑ Hyères, het Massif des Maures

en Saint-Tropez  blz. 125
± Het Provençaalse binnenland blz. 195
∏ Fréjus en het Massif de l’Esterel blz. 241
∫ Cannes en het Pays Grassois blz. 281
æ Nice en de Rivièra blz. 369
ø De Alpes Niçoises blz. 459
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De Corniche de l’Esterelaaa: een 
schitterend contrast tussen de rode 
 rotsen en de blauwe zee (blz. 267)

Het oude centrum van Mentonaa met 
zijn barokke basiliek en campanile, op een 
steenworp afstand van Italië (blz. 447)



Een keuze uit de mooiste plekjes
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Vallée de la Vésubieaa, het 
mooiste rivierdal in het achterland 
van Nice (blz. 474)

De Abbaye du Thoronetaa, de oudste 
van de drie cisterciënzerabdijen van de 
Provence (blz. 224)

Het Domaine du Rayolaa, een van de 
laatste ongerepte kustgebieden van de 
Corniche des Maures (blz. 168)
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Het schiereiland van St-Tropezaa met zijn 
paradijselijke baaitjes tussen kapen die bereik-
baar zijn via het kustpad (blz. 182)

Het Musée Océanographiqueaa in Monaco: 
verbluffende reconstructies van verschillende 
onderzeese werelden (blz. 429)
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Porquerollesaa, een van de drie 
beschermde eilanden uit de kust van 
Hyères (blz. 144)

De Grande Cornicheaaa, tussen Nice 
en Menton, biedt een panoramisch 
 uitzicht op de Rivièra (blz. 404). 

De Promenade des Anglaisaaa in Nice, 
beroemde boulevard langs de Baie des 
Anges (blz. 371)

Fotografie: 
Blz. 6: Monticello / iStock (boven); A. Sarti / imageBROKER / age fotostock (onder); 

Blz. 7: F. de Noyelle / Godong / Photononstop (linksboven); M. Cavalier / hemis.fr (rechtsboven); Domaine du Rayol, eigendom van het 

conservatoire du Littoral, H. Lenain / hemis.fr (onder); 

Blz. 8: G. Croppi / Sime / Photononstop (boven); H.P. Huber / Sime / Photononstop (onder); 

Blz. 9: FLPA / D. Burton / age fotostock (linksboven); V. Valletta / AGF RM / age fotostock (rechtsboven); Elenathewise / iStock (onder).
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DE REIS VOORBEREIDEN

We hebben een aantal beziens
waardigheden en activiteiten ge
selecteerd die kinderen leuk zullen 
vinden. Ze zijn terug te vinden in de 
rubriek ‘Steden en bezienswaardig
heden’ met het pictogram /.

LABELS

Villes et Pays d’Art  
et d’Histoire
Het netwerk Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire (zie blz. 25) organiseert 
ontdekkingstochten en erfgoed
workshops voor kinderen op 
woensdagen, zaterdagen en tijdens 
schoolvakanties. In juli en augustus 
worden deze activiteiten tijdens de 
actie ‘L’Été des 612 ans’ ook geor
ganiseerd tijdens de rondleidingen 
voor volwassenen.

Famille Plus
Dit label wordt toegekend aan de 
toeristische centra die het beste 
scoren op het gebied van facili
teiten voor gezinnen. Deze ‘be
stemmingen voor jong en oud’ 
garanderen entertainment en 
activiteiten aangepast aan alle 
leeftijden, voordeeltarieven voor 
gezinnen en kindveilige voorzie
ningen. In de Var hebben Cavalaire
surMer, RoquebrunesurArgens, 
StCyrsurMer en SteMaxime het 
label ‘Famille Plus Mer’, en heeft 
PugetsurArgens in het binnenland 
het label ‘Famille Plus Nature’. In 
de AlpesMaritimes hebben Nice, 
StLaurentduVar en Mandelieu
laNapoule het label ‘Famille Plus 
Ville’.
T www.familleplus.fr.

/ BEZIENSWAARDIGHEDEN EN ACTIVITEITEN VOOR HET GEZIN

STEDEN NATUUR MUSEA ONTSPANNING

Antibes
Juan-les-Pins

Musée Peynet en Musée du 
Dessin Humoristique

Espace Marineland, 
Visiobulle

Bandol Exotische tuin en zoo Aquascope

Beaulieu-sur-Mer Villa Kérylos Stranden

Biot Bonsaï arboretum Glasblazerijen

Brignoles
Musée des Jouets (le Val) en 
Musée des Gueules Rouges 

(Tourves)
Toeristentrein

Cagnes-sur-Mer Musée Escoffier de l’Art Culi-
naire (Villeneuve-Loubet) Stranden (Cros-de-Cagnes)

Cannes en de  
Îles de Lérins

Musée de la Castre,  
Fort Royal (ĺles de Lérins)

Cap-Ferrat SOS Grand Bleu Musée des Coquillages,  
Villa Ephrussi-de-Rothschild Stranden

Draguignan
Musée des Arts et Traditions 
Populaires, Musée des Fos-

siles et Minéraux (Bargemon)

Massif de l’Es-
terel

Snorkelpad (Théoule-
sur-Mer)

Fayence Écomusée Agricole Lac de St-Cassien

Met het gezin
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MET HET GEZIN

STEDEN NATUUR MUSEA ONTSPANNING

Fréjus Base Nature,  
Aquatic-Rando, dierentuin Musée d’Histoire Locale Luna Park, Aqualand 

Grasse
Grottes St-Cézaire,  

Souterroscope, Parc de la 
Moulière (via souterrata)

Musée International  
de la Parfumerie Treintje

Grimaud Treintje, trekschuit

Hyères

Jardins Olbius-Riquier en 
Salin des Pesquiers; 

snorkelpad en Jardin 
Zoologique Tropical (La 

Londe-les-Maures) 

Boten met doorzichtige 
bodem, watersportcen-

trum

Le Lavandou Seascope,  
strandtrein

Lucéram Musée des Vieux Outils,  
Musée de la Crèche

Mandelieu Tuin van kasteel-museum Schattenjacht

Massif des 
Maures

Village de Tortues 
(Gonfaron)

Natuurwandelingen 
met gids

Menton Jardins Serre de la Madone, 
Oliveraie du Pian

Musée de Préhistoire 
Régionale Treintje

Monaco Dierenpark
Musée Océanographique,  

Musée Naval,  
collectie oude auto’s

Wisseling van de wacht, 
Treintje Monaco Tour

Nice Parc Phœnix
Musée d’Histoire Naturelle, 

Musée Terra Amata,  
Musée National du Sport

Treintjes

Le Pradet Musée de la Mine 
de Cap-Garonne

Domaine du 
Rayol Jardin Marin

Corniches  
de la Riviera Astrorama

Roquebrune- 
sur-Argens Maison du Chocolat

Saorge Écomusée du Haut-Pays  
(Breil-sur-Roya)

Six-Fours-les-
Plages

Institut Océanographique 
Paul-Ricard (ĺle des Embiez)

Parc de la Méditerranée 
(schiereiland Le cap Sicié), 

treintje, Aquascope, 
Coudou Parc

St-Cyr-sur-Mer Snorkelpad Aqualand

St-Martin-Vésu-
bie Parc Alpha-Loup

St-Tropez Maison des Papillons

Ste-Maxime Plage des Éléphants

Sanary-sur-Mer Jardin Exotique en 
dierentuin

Tende Musée des Merveilles

Toulon Fauverie du Mont Faron Musée de la Marine,  
Musée d’Histoire Naturelle Toeristentrein

Tourtour Musée des Fossiles Tocht met ezels
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DE REIS VOORBEREIDEN

Evenementen
De hieronder vermelde en ook 
 andere, minder belangrijke evene
menten zijn terug te vinden in de 
‘Adresboekjes’ in het deel ‘Steden 
en bezienswaardigheden’.

JANUARI

Monaco – Fête de la SteDévote 
(27 jan.), Festival International du 
Cirque (half jan.), Rally van Monte
Carlo, aan het eind van de maand 
(zie blz. 442).
La Seyne-sur-Mer – Janvier dans 
les Étoiles, een festival dat in het 
teken staat van het hedendaagse 
circus (zie blz. 98).

FEBRUARI

Bormes-les-Mimosas – 
Bloemencorso aan het eind van de 
maand dat al sinds 1920 jaarlijks 
wordt gehouden (zie blz. 154).
Mandelieu – Fête du Mimosa, 
tien dagen bloemencorso’s (zie 
blz. 304).
Menton – Fête du Citron, Corso 
des Fruits d’Or, drie weken rond 
Vastenavond (zie kader blz. 454).
Nice – Carnaval: bloemencorso’s 
en optochten, twee weken rond 
Vastenavond (zie blz. 403).

MAART

Golfe-Juan – Historische recon
structie van de aankomst van 

Memo

Kustweg in de Var
Peter Burnett/iStock
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MEMO

Napoleon in GolfeJuan, in het 
 eerste weekend van de maand 
(zie kader blz. 330).
Tourrettes-sur-Loup – Fête des 
Violettes, begin van de maand (zie 
blz. 324).

APRIL

Hyères – Festival International de 
Mode et de Photographie, eind 
april en begin mei (zie blz. 142).

MEI

Cannes – Internationaal filmfesti
val, alleen voor vakmensen uit de 
filmwereld (zie blz. 294).
Fréjus – Bravade StFrançois, tradi
tioneel feest op de derde zondag 
na Pasen (zie blz. 255).
Monaco – Grand Prix Formule 1, 
derde weekend (zie blz. 442).
Nice – Fête des Mais, folkloristisch 
evenement, elke zondag en op 
feestdagen (zie blz. 403).
St-Tropez – Bravades van 16 tot 
18 mei, traditioneel feest (zie blz. 
185).

JUNI

Nice – Festival gewijd aan religi
eu ze muziek, met orgelconcerten 
in de kerken van het oude Nice.
St-Tropez – Bravade des Espagnols 
op 15 juni (zie kader blz. 179).

JULI

Archipel des Embiez – Les Voix du 
Gaou, tweede helft van de maand 
op het schiereiland Le Gaou.
Cannes – Nuits Musicales du 
Suquet, tweede helft van de 
maand (zie blz. 294).
Hyères – Jazz sous les Palmiers, 
jazzconcerten in de hele stad (zie 
blz. 142).
Juan-les-Pins – Jazz à Juan, inter
nationaal jazzfestival, tweede helft 
van de maand (zie blz. 344).
Nice – Nice Jazz Festival, tweede 
week (zie blz. 403).

Toulon – ‘Festival Estival’, klassieke 
muziek (zie blz. 98).
Sospel – Les Baroquiales, festival 
van barokkunst, tweede helft van 
de maand (zie blz. 492).

JULI – AUGUSTUS

Cannes – Festival d’Art 
Pyrotechnique (zie blz. 294).
Fréjus – Les Nuits de PortFréjus, 
vuurwerk (zie blz. 255).
Hyères – Design Parade, design
festival (zie blz. 142).
Abbaye de La Celle – Soirées 
Musicales, klassieke concerten (zie 
blz. 202).
Monaco – Concerts du Palais 
Princier; Concours international  
de Feux d’Artifice (zie blz. 442).
Domaine du Rayol – Klassieke 
concerten in de tuinen (zie blz. 170).
Toulon – ‘Jazz à Toulon’ (zie blz. 98).
St-Tropez – Nuits du Château de la 
Moutte, festival van klassieke mu
ziek (zie blz. 185).
Abbaye du Thoronet – 
Rencontres Internationales de 
Musique Médiévale, middeleeuwse 
muziek (zie blz. 228).
Vallauris – Biennale Internationale 
de Céramique Contemporaine 
( keramiekbiennale), even jaren, tot 
in november (zie blz. 331).

AUGUSTUS

Cannes – Festival d’Art Russe, laat
ste week (zie blz. 294).
Menton – Festival van kamermu
ziek op het plein voor de Basilique 
StMichel (zie blz. 457).
Vallée de la RoyaBévéra – 
Festival International des Orgues 
Historiques, orgelconcerten in de 
kerken (zie blz. 497).

SEPTEMBER

Beaulieu-sur-Mer – Beaulieu 
Festival Classic, klassieke concerten 
met grote namen halverwege de 
maand (zie blz. 424).
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Cannes
aa
72.607 inwoners – Alpes-Maritimes (06)

De beroemde Boulevard de la Croisette maakt Cannes tot de grote ster 
van de Côte d’Azur. In het westen tekenen zich de rode rotsen van de 
Esterel af en vanuit de zee klinkt de lokroep van de Îles de Lérins. Dankzij 
de aanwezigheid van vele beroemdheden neemt de faam van deze be-
toverende stad sinds 1834 onophoudelijk toe: vroeger overwinterde 
hier de aristocratie, nu trekt het vermaarde filmfestival de sterren van 
het witte doek aan. 

i INLICHTINGEN
Toeristenbureau –Plattegrond II (blz. 286-287), B4 - 1 bd de la Croisette - 
t 04 92 99 84 22 - www.cannes-destination.fr - juli-aug.: 9.00-20.00 u; rest 
v.h. jaar: 9.00-19.00 u - gesl. 1 jan., 25 dec. Tweede vestiging: Pl. du Marché 
- 1 av. Pierre - Sémard - 06150 Cannes-la-Bocca - juli-aug.: di-za 9.00-12.30, 
15.30-19.00 u; rest v.h. jaar: di-za 9.00-12.00, 14.30-18.30 u.
Rondleidingen – Er zijn twee themawandelingen (inlichtingen bij het 
toeristenbureau): ‘historisch’ (ma 9.15 u, € 6, tot 16 jaar gratis) en ‘film’ (vr 
9.15 u, € 6, tot 16 jaar gratis), en een bezoek aan het Palais des Festivals et 
des Congrès de Cannes (zie hiernaast).

Ñ LIGGING
Regiokaart C3 (blz. 282-283) – De stad strekt zich uit over een reeks ter-
rassen vanaf de helling van Le Cannet (in het noorden) tot de zee. Rijd 
vanaf de A8 via de D6285 en de Boulevard Carnot (onderbroken door de 
snelweg) de stad binnen. Wie Cannes binnenrijdt via de D6098, langs de 
Esterel (in het westen), gaat over La Napoule en komt Cannes binnen via 
Le Suquet. Wie via de D6007 (in het oosten) komt, voorbij de Golfe-Juan, 
rijdt via de wijk La Californie.

õ PARKEREN
Betaalde parkeerplaatsen bij de haven en in de omgeving van het Palais 
des Festivals (zie plattegrond II). Gratis parkeren bij de Pointe de la Croisette 
(Palm Beach). 

w AANRADERS
De levendige oude haven en La Croisette, de historische wijk Le Suquet.

CANNES EN HET PAYS GRASSOIS

y ADRESBOEKJE: BLZ. 291

HET INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL
Het filmfestival werd aan de vooravond van de oorlog in het leven geroe-
pen door Jean Zay, minister van Cultuur in de toenmalige linkse coalitie, 
maar de première vond pas in 1946 plaats. In de loop der jaren verwierf het 
festival mede bekendheid dankzij de jury’s – voorgezeten door J. Romains, 
M. Pagnol, J. Cocteau, J. Giono en R. Clair, of recenter D. Lynch, Q. Tarantino 
en S. Penn – die (soms na heftige discussies) talloze filmgenieën bekroon-
den, zoals Bergman, Moretti, Antonioni, Coppola en Almodóvar.
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> PLANNING
Reken op een halve dag om de stad te 
verkennen. ’s Avonds en ’s nachts wordt 
Cannes prachtig verlicht. Tijdens het film-
festival wordt het verkeer ernstig belem-
merd.

/ MET KINDEREN
Het Musée de la Castre om te reizen en 
te dromen.

Wandelen

a LA CROISETTE Plattegrond II (blz. 286-
287)

z 4,5 km van het Palais des Festivals naar de 
Pointe de la Croisette.
Het is heerlijk flaneren langs de stijlvolle ge-
bouwen, exotische palmbomen en fijne zand-
stranden met veelkleurige parasols die u kunt 
huren op de privéstranden (u kunt uw handdoek meestal niet gratis neerleg-
gen). Welgestelde ouderen komen hier overwinteren en er lopen meer of min-
der bekende filmsterren rond. U komt terecht in een onwezenlijk universum 
van chique restaurants, luxewinkels en prestigieuze hotels met dure auto’s 
voor de deur. Tot aan de parallel lopende Rue d’Antibes strekt zich het ‘getto’ 
van de internationale jetset uit, bekend om zijn nachtclubs, trendy bars en 
gastronomische restaurants.
Palais des Festivals et des Congrès – 1 bd de la Croisette - t 04 92 99 84 00 
- www.palaisdesfestivals.com - rondleiding (1.30 uur) - gesl. 1 jan., 25 dec. - € 4 
(tot 16 jaar gratis) - info en reserveren bij het toeristenbureau: t 04 92 99 84 22. 

5

Cannes en de luxehotels aan de Croisette
C. Moirenc / hemis.fr

STRANDEN
De meeste stranden 
langs de Croisette zijn 
alleen toegankelijk te-
gen betaling (tarieven 
bij de trappen) of horen 
bij een naburig hotel. 
Er zijn ook drie open-
bare stranden, waarvan 
één achter het Palais 
du Festival. De andere 
openbare stranden lig-
gen ten westen van de 
oude haven (tot aan La 
Bocca) en aan het eind 
van La Croisette (bij de 
Port Canto).
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In dit paleis ten oosten van de oude haven zijn het toeristenbureau en het 
Croisette-casino ondergebracht, een van de drie casino’s van de stad. Het 
enorme bouwwerk werd ingewijd in 1982, na vier jaar werkzaamheden onder 
leiding van Sir Hubert Bennet, Pierre Braslawsky en François Druet. 
Tal van bezoekers gingen u al voor, maar misschien is het leuk uzelf op de trap-
treden op een foto te laten vereeuwigen, voordat u verdergaat in de richting 
van de Esplanade G.-Pompidou. Leg op de Chemin des Étoiles uw handen 
in de handafdrukken van filmsterren of probeer simpelweg de handtekenin-
gen te ontcijferen op de afgietsels van aardewerk die al zo vaak zijn bevoeld. 
Volg vervolgens de fraaie palmbomen langs de esplanade naar de Pointe 
de la Croisette. Onderweg getuigen de grootse hotels van de bloeiperiode 
van Cannes in de 19de en 20ste eeuw (in de volgorde van uw wandeling): 
het Majestic in art-decostijl, het Noga-Hilton, dat van 1949 tot en met 1983 
diende als Palais des Festivals, en het Carlton uit 1913. Dit was het allereerste 
luxehotel met privébadkamers. Het werd bedacht door een Russische uitge-
wekene, groothertog Michel, die behoefte had aan een zekere standing voor 
het ontvangen van zijn gasten. Het door Charles Delmas, een architect uit Nice, 

CANNES EN HET PAYS GRASSOIS
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ontworpen hotel met zijn twee koepels ter ere van de boezem van de Belle 
Otero, bood in 1922 onderdak aan de eerste vergadering van de Volkenbond 
(voorloper van de VN) en aan de meest uiteenlopende filmsterren. Verderop 
ligt het Martinez-hotel (art deco), eind jaren twintig gebouwd. U kunt twee 
culturele bezoekjes afleggen 
La Malmeison – 47 bd de la Croisette - t 04 97 06 44 90 - www.cannes.com - 
juli-half sept.: di-zo 11.00-20.00 u; half sept.-half april: di-zo 10.00-13.00, 14.00-
18.00 u - gesl. ma, half april-juni - € 6 (tot 3 jaar gratis) -  Hier worden vier grote 
moderne kunstexposities per jaar gehouden.
L’Espace Miramar – Op de hoek met de Rue Pasteur - t 04 93 43 86 26 - j - 
dag. beh. ma 14.00-18.00 u - gesl. feestd. - gratis. Cultureel centrum met een zaal 
die speciaal bestemd is voor hedendaagse fotografie en beeldende kunsten.
Via een speelplein met draaimolens en een fraaie rozentuin bereikt u de ul-
tramoderne Port Canto. Tot aan het Palm Beach Casino (gebouwd in 1929) 
hebt u een onovertroffen panorama van Cannes, de Golfe de la Napoule en 
de Esterel. De Pointe de la Croisette wordt zo genoemd omdat er ooit een 
klein kruis stond op het uiterste puntje van de Cap. Aan de andere kant van 

CANNES
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de Pointe, vanwaar het Île Sainte-Marguerite (zie ‘Îles de Lérins’) vlakbij lijkt, 
ontvouwt zich een weids uitzichta op de Golfe Juan, de Cap d’Antibes en de 
Voor-Alpen.
w Goed om te weten – U kunt terug naar de haven met bus 8.

HET OUDE CANNES Plattegrond II (blz. 286-287)

Ñ Wandeling aangegeven op de plattegrond op blz. 286. Reken op 2 tot 3 uur 
inclusief museumbezoek.

De oude haven AB4
De haven tussen het Palais en Le Suquet is het bedrijvigste deel van de stad. 
Vissersboten verkopen zeewolf en poon aan de restaurants aan de Quai Saint-
Pierre en de Rue Félix-Faure. Oude tweemasters en hypermoderne jachten 
liggen zij aan zij te wachten op welgestelde toeristen die een boottocht willen 
maken. Wie over een bescheidener budget beschikt, kan de veerboot naar 
de Îles de Lérins nemen (zie blz. 295) vanaf de Quai Laubeuf. 
Een wandeling over de Quai St-Pierre is heel leerzaam als u zich buigt over 
de elektrische informatiepalen. Aan weerszijden van elke paal vertellen foto's 
met onderschrift over de geschiedenis van de haven. 

Allées de la Liberté A4
Fraaie platanen overschaduwen dit Provençaalse plein, waar een muziek-
tent staat en geconcentreerde jeu-de-boulesspelers worden aangemoedigd 
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door aandachtige toeschouwers. De ochtendlijke bloemenmarkt is vooral 
de moeite waard in februari, als de mimosa’s in bloei staan. In het weekend 
is het druk bij de marktkramen met brocante (8.00-18.00 u). Vlakbij staan het 
standbeeld van Lord Brougham en het stadhuis, waarvan de mooie gevel 
’s avonds wordt verlicht.
w Omweg – U kunt rechtstreeks naar de Rue Meynadier, maar wilt u andere 
aspecten van de stad zien, loop dan via La Croisette (zie blz. 285) tot aan de Rue 
du Cdt-André met aan weerszijden luxe winkels en chique etablissementen. 
Steek vervolgens de Rue d’Antibes over naar de markt van Gambetta (zie 
'Adresboekje'). Hebben de stalletjes uw eetlust gewekt, neem dan in de Rue 
Hoche (voetgangersgebied) plaats aan een tafeltje op een van de restaurant-
terrasjes. Als u van winkelen houdt, komt u ook aan uw trekken voordat u de 
Rue d’Antibes weer bereikt en vervolgens verdergaat.

Rue Meynadier AB3-4
De uitermate volkse en gezellige Rue Meynadier verbindt de moderne stad 
met de oude wijk Le Suquet. Al in de 18de eeuw was dit de belangrijkste straat 
van de stad, zoals blijkt uit enkele huizen met oude deuren.
Loop aan het eind van de weg naar de overzijde, en loop via de kleine bochtige 
straatjes vol restaurants naar boven naar Le Suquet.

a Le Suquet A4
De historische stad, het voormalige castrum of ‘citadel’, ligt op een rotshel-
ling en trekt liefhebbers van oude stenen met een geschiedenis. Bovenaan 
ligt de Place de la Castre, met oude stadsmuur en de Provençaals-gotische 
Église N.-D.-d’Espérance (16de-17de eeuw). Voorbij de klokkentoren biedt 
een lommerrijk terras uitzichta op de stad, de Croisette, de Îles de Lérins en 
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CANNES, HET ONTSTAAN VAN EEN BADPLAATS
Cannes was nog een vissersdorp toen Lord Brougham er in 1834 kwam. 
De Engelse politicus was op weg naar Nice, maar werd door de Sardijnse 
douane tegengehouden vanwege een cholera-epidemie in de Provence. 
De schoonheid van het dorp bekoorde hem zo dat hij besloot er elk jaar 
de winter door te brengen. Hij deed dit 34 jaar lang, tot zijn dood. Veel 
Engelse en later Russische aristocraten volgden zijn voorbeeld, waar-
door Cannes aan het begin van de 20ste eeuw een van de meest voor-
aanstaande badplaatsen van de Côte d’Azur werd. Aan de Avenue du Dr. 
Picaud staat nog steeds het Château Éléonore, genoemd naar de dochter 
van Lord Brougham. Nog steeds in het westelijk deel van de stad ligt de 
Villa Marie-Thérèse, de woning van de barones douairière Rothschild, 
waarin nu de gemeentelijke mediatheek is gehuisvest, midden in een aan-
genaam park. Niet ver daarvandaan ligt het indrukwekkende neogotische 
Palais Vallombrosa. Het werd in 1893 aangekocht en vergroot tot een 
luxehotel (het hotel du Parc) en was zeer in trek in het eerste decennium 
van de 20ste eeuw. 
In het oosten van de stad (in de wijk Californie) getuigen enkele droom-
huizen eveneens van de glorietijd van weleer: Villa Kazbeck (nr. 18) op de 
Avenue du Roi-Albert-Ier is vermaard om de feesten die de groothertog van 
Rusland er gaf; Villa Champfleuri (nr. 44-48) is bekend vanwege de exoti-
sche tuinen (die te zien zijn in de film Macao, l’enfer du jeu van J. Delannoy). 
In 1930 nam Maurice L’Herbier Le Mystère de la chambre jaune op in het in 
flamboyante stijl opgetrokken Château Scott aan de Avenue du Mar.-Juin.
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een deel van de baai. Verderop staat het Château de Cannes (11de en 12de 
eeuw), nu het Musée de la Castre.
aa Musée de la Castre – t 04 93 38 55 26 - www.cannes.com - juli-aug.: 10.00-
19.00 u (wo tot 21.00); juni en sept.: di-zo 10.00-13.00, 14.00-18.00 u (wo tot 21.00); 
okt.-mei: di-zo 10.00-13.00, 14.00-17.00 u (april-mei tot 18.00) - gesl. 1 jan., 1 mei, 
1 en 11 nov., 25 dec. - rondleiding mogelijk (1 uur) in juli-aug. - € 6,50 (tot 18 jaar 
gratis). / Dit museum van de mens opende in 1877 zijn deuren en bezit 
belangrijke archeologische en etnografische collecties uit de vijf werelddelen. 
Er is ook een fraaie verzameling zeegezichten en  mediterrane landschappen 
te zien. In de cisterciënzer Chapelle Sainte-Anne prijkt een fantastische col-
lectie muziekinstrumenten uit de hele werelda. Vanaf de top van de vier-
kante uitkijktoren van het kasteel, de Tour du Suquet (109 treden), ontvouwt 
zich het panoramaa van de Croisette, de Golfe de la Napoule met de Îles de 
Lérins, de Esterel en de heuvels ten noorden van Cannes.
Volg de Rue Perrissol tot aan de Bd J.-Hibert, die naar de Quai St-Pierre leidt.

WAT IS ER NOG MEER TE ZIEN? Plattegrond I 2 (blz. 288)

Ñ Bezoek deze bezienswaardigheden met de auto.

a La Croix des Gardes
Verlaat Cannes via de Av. du Dr-Picaud. Bij het verkeerslicht rechts de Bd Leader, 
en 100 m voorbij het Pavillon de la Croix-des-Gardes rechts de Av. J.-de-Noailles.
z 15 minuten heen en terug vanaf de parkeerplaats. Op de heuveltop staat 
een 12 meter hoog kruis. Dit strategische punt deed al in de 16de eeuw dienst 
als permanente wachtpost, vandaar de naam Croix des Gardes.
Het park van La Croix des Gardes is de groene long van Cannes (download de 
folder via www.cannes.com). Er is een botanisch pad met een arboretum van mi-
mosastruiken. Het Belvédères-pad biedt schitterend uitzicht op Cannes, de Îles 
de Lérins, de Esterel, en bij helder weer zelfs het schiereiland van Saint-Tropez.

Église orthodoxe St-Michel-Archange
40 bd Alexandre-III. De uit Cannes afkomstige architect Jean Nouveau bouwde 
deze Russisch-orthodoxe kerk in 1894. De kerk was bestemd voor tsarina Maria 
Alexandrovna, echtgenote van tsaar Alexander III, die met haar hofhouding 
geregeld de winter doorbracht in Cannes. De binnenkant is verfraaid met 
vaandels en iconen. Tegenover de kerk staat de Chapelle Tripet-Skryptine, 
het allereerste orthodoxe bouwwerk in Cannes.

Chapelle Bellini
61 bis av. de Vallauris - t 04 93 38 61 80 - ma-vr 14.00-17.00 u.
Deze neobarokke kapel hoorde bij de in 1880 voor graaf Vitali gebouwde Villa 
Fiorentina. Nu staan alleen nog de weelderige bomen in het park, prijkt het 
wapen van de graaf op de westgevel en resteert het atelier van Bellini (1904-
1989), een schilder uit Cannes.

LE CANNET Plattegrond I 1 (blz. 288)

Ñ Verlaat Cannes met de auto via de Boulevard Carnot richting Le Cannet. Bus 4 
van Bus Azur (zie hiernaast) rijdt ook naar Le Cannet (halte bij het Musée Bonnard).
i Toeristenbureau – 73 av. Campon - 06110 Le Cannet - t  04 93 45 34 27 - www.
lecannet-tourisme.fr - juni-sept.: ma-za 10.00-17.30 u; okt.-mei: ma-vr 10.00-17.30 u.
Le Cannet ligt 110 m boven de zeespiegel in een amfitheater van beboste heu-
vels, een plaatje op zich dat de stad bovendien beschermt tegen de wind. Le 
Cannet inspireerde schilders als Bonnard en Renoir, die er woonden.
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a Musée Bonnard
16 bd Sadi-Carnot - t 04 93 94 06 06 - www.museebonnard.fr - half april-half 
okt.: 10.00-20.00 u (do 21.00 u); rest v.h. jaar: 10.00-18.00 u - gesl. ma - € 5 (tot 
12 jaar gratis), inclusief tijdelijke expositie € 7 - audiogids € 3.
Dit nieuwe museum in een herenhuis uit de belle époque met een moderne 
uitbouw is gewijd aan Pierre Bonnard (1867-1947) en toont verspreid over 
drie verdiepingen een collectie die is geënt op de regelmatige bezoekjes die 
de schilder bracht aan Le Cannet in zijn rijpere jaren, tussen 1922 en 1947. 
Goede wisselende thematentoonstellingen plaatsen de werken van de kun-
stenaar in perspectief. 
‘In de voetsporen van Bonnard’ – z 2 uur - 4,5 km met hoogteverschil 
(deel van de route 1 uur - 3 km). De kunstenaar maakte de stad beroemd met 
de schilderingen van Le Cannet die hij maakte vanuit de villa Le Bosquet 
(Avenue Victoria), waar hij zijn laatste levensjaren sleet. Na een bezoek aan 
het museum kunt u het wandelpad volgen dat langs zijn huis-atelier loopt 
over de heuvels en langs het Canal de la Siagne.
Wandel voor een verfrissende pauze van het stadhuis via de Rue Cavasse (voet-
gangerszone) met zijn schitterende villa’s uit 1900 naar de Jardins de Tivoli.

Het oude Cannet
Neem na het Musée Bonnard rechts de Rue de l’Église.
Aan het begin van de Rue St-Sauveur, halverwege een steile straat, ziet u het 
fresco De geliefden van Peynet. Daar tegenover begint de wandelroute ‘In de 
voetsporen van Bonnard’ (zie hierboven) en verderop rechts staat de kleine 
15de-eeuwse  Chapelle St-Sauveur, met een veelkleurig mozaïek op het 
fronton. Binnen werpen de glas-in-loodramen van Tobiasse kleurig licht op 
de mozaïeken, de houten verhaalpanelen en de andere kunstvoorwerpen.
In de Rue St-Sauveur, voetgangerszone, hebben veel kunstenaars een atelier. 
Halverwege die straat vindt u talloze terrassen en restaurants op de kleine 
Place Bellevue, dat wordt gedomineerd door de vierkante toren van de 
Église Ste-Philomène en uitzicht biedt over de baai van Cannes en de Îles de 
Lérins. Op een van de muren langs het plein is een vermakelijk fresco aange-
bracht, opgedragen aan de stichters van Le Cannet. Wandel verder langs de 
charmante hoofdstraat en geniet van de kalmte.

5VERVOER

Aankomst/vertrek
Trein – t 0800 11 40 23 - www.ter.
sncf.com/paca. De TER Mandelieu-
Vintimille stopt in Cannes.
Palm Bus – Busstation naast het 
stadhuis - t 04 92 19 56 10 - www.
palmbus.fr - kaartjes zijn te koop 
in de bus zelf, € 1,50. 36 lijnen rij-
den tussen Cannes, Le Cannet, La 
Bocca en Mandelieu-la-Napoule.
Lignes d’Azur – t 0800 06 01 06 - 
www.lignesdazur.com - kaartjes 

zijn te koop in de bus zelf, € 1,50. 
Lijn 200 rijdt tussen Cannes en 
Nice (vertrek vanaf het treinsta-
tion). Lijn 210 rijdt tussen Cannes 
(vertrek vanaf het stadhuis - service 
express - € 20) en het vliegveld 
Nice-Côte d’Azur.

UITSTAPJES

Trans Côte d’Azur – www.trans 
-cote-azur.com. Boottochten 
naar Monaco, Saint-Tropez, de 
Corniche d’Or, de Îles de Lérins en 
Ste-Marguerite.

y CANNES: ADRESBOEKJE
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OVERNACHTEN

GOEDKOOP
Hôtel Le Chanteclair – 
Plattegrond II (blz. 286-287), A4 - 
12 rue Forville - t 04 93 39 68 88 - 
www.hotelchanteclair.com - gesl. 
1 dec.-10 jan. - 15 kamers € 45/80 - 
: € 7. Via een ander gebouw be-
reikt u dit rustige hotel, ver van de 
verkeersdrukte. Zodra het mooi 
weer is, kunt u prettig ontbijten 
op de kleine binnenplaats. De prijs 
van de kamers is afhankelijk van 
het comfort. Gemoedelijke sfeer. 

DOORSNEEPRIJZEN
Hôtel Appia – Plattegrond II  
(blz. 286-287), C3 - 6 rue Marceau - 
t 04 93 06 59 59 - www.appia 
-hotel.com - gesl. 20 nov.-28 dec. - 
32 kamers € 61/98 - : € 7,50. In dit 
hotel in een doodlopende steeg 
in het centrum gaat functiona-
liteit boven alles. De vrij krappe 
kamers zijn goed ingericht, met 
airconditioning en geluidsisolatie. 
Onberispelijke badkamers. 
Hôtel L’Esterel – Plattegrond II 
(blz. 286-287), B3 - 15 rue du 24-
Août - t 04 93 38 82 82 - www.
hotellesterel.com - 55 kamers 
€ 61/113 - : € 8. Dit hotel van de 
Best Western-keten biedt kamers 
die typerend zijn voor dit soort 
etablissementen. Panoramaterras 
op de bovenste verdieping.
Hôtel Lutetia – Plattegrond II 
(blz. 286-287), B3 - 6 rue Michel-
Ange - t 04 93 39 35 74 - www.
hotel-lutetia-cannes.com - 8 ka-
mers € 70/95 - : € 7,50. In dit pre-
tentieloze hotel in een ’s nachts 
stil straatje worden de gasten 
met open armen ontvangen. 
Gerenoveerde, eenvoudig gemeu-
bileerde kamers.
Florian – Plattegrond II (blz. 
286-287), C4 - 8 rue Cdt-André - 
t 04 93 39 24 82 - www.hotel 
-leflorian.com - õ - gesl. 1 dec.-
10 jan. - 20 kamers € 72/98 - : € 6. 

Dit familiehotel heeft eenvoudig 
ingerichte maar bijzonder netjes 
onderhouden kamers, waaron-
der enkele met balkon. U wordt er 
hartelijk onthaald.
Chambre d’hôte Villa 
L’Églantier – Plattegrond I (blz. 
288), I 2 - 14 rue Campestra - 
t 04 93 68 22 43 - www.maison 
-eglantier.com - õ ; - 3 kamers 
€ 100 :. Deze imposante witte 
villa uit 1920, midden in een tuin 
vol palmen en andere exotische 
planten, kijkt uit op Cannes. De 
ruime, rustige kamers hebben een 
balkon of terras.
Le Mistral – Plattegrond II (blz. 
286-287), B4 - 13 rue des Belges - 
t 04 93 39 91 46 - www.mistral 
-hotel.com - gesl. 13-26 dec. - 
10 kamers € 83/139 - : € 8,50/10. 
Nieuw hotel vlak achter het Palais 
des Festivals. Er zijn kleinere en 
grotere hedendaagse kamers. 
Innemend en attent personeel.

WAT MEER LUXE
Festival – Plattegrond II (blz. 286-
287), C4 - 3 rue Molière - t 04 97 
06 64 40 - www.hotel-festival.com 
- gesl. 4-14 jan. - 14 kamers 
€ 109/189 - : € 9,80. In dit hotel 
wordt het ontbijt uitsluitend in de 
kamers geserveerd. De met leven-
dige kleuren vernieuwde kamers 
zijn goed geïsoleerd tegen het 
geluid. Sauna, jacuzzi.

UIT ETEN

GOEDKOOP
Factory – Plattegrond II (blz. 
286-287), C4 - 17 bd de la Croisette 
(winkelcentrum Gray d’Albion) - 
t 04 93 68 82 47 - www.factory 
-cafe.com - 8.00-19.00 u (20.00 u 
’s zomers) - gesl. zo - € 18/23. Klein, 
rustig adres in een winkelpassage 
in de openlucht met eenvoudige 
gerechten bereid met verse pro-
ducten. Salades, omelettes, tarta-
res, burgers, enz.
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Lord Brougham – Plattegrond II 
(blz. 286-287), B4 - 81 rue F.-Faure - 
t 04 93 99 22 12 - gesl. zo beh. bij 
bijeenkomsten - lunchmenu € 13 - 
menu’s € 16/18. Deze kleine gezel-
lige brasserie wordt bestierd door 
een voormalig inwoner van Nice. 
Dat is hij in hart en ziel gebleven, 
al woont hij ruim twintig jaar in 
Cannes. Gevulde groentehapjes, 
tartaar met truffel, kalfslever, huis-
gemaakte tiramisu.

DOORSNEEPRIJZEN
Le Caveau 30 – Plattegrond II 
(blz. 286-287), A4 - 45 rue F.-
Faure - t 04 93 39 06 33 - www.
lecaveau30.com - lunchmenu 
€ 18,50/20 - € 27/38. Enorm restau-
rant met twee eetzalen dat doet 
denken aan een brasserie uit de 
jaren dertig van de vorige eeuw. 
Het terras kijkt uit op een scha-
duwrijk plein. Vis, schaaldieren en 
traditionele gerechten. 
Aux Bons Enfants – Plattegrond 
II (blz. 286-287), A4 - 80 rue 
Meynadier - t 06 18 81 37 47- 
www.aux-bons-enfants.com - gesl. 
ma buiten schoolvak. en zo -  ; - 
lunchmenu € 16 - menu's € 22/26 
- kaart € 26/40. Dit restaurant met 
retrodesign doet er alles aan zijn 
huiselijke karakter te bewaren. 
Lekkere streekgerechten.
La Cave – Plattegrond II (blz. 286-
287), C3 - 9 bd de la République - 
t 04 93 99 79 87 - http://lacave 
-et-fils.com - gesl. ma lunch, za 
lunch, zo, en half aug.-begin sept. 
- lunchmenu € 21 - menu € 34. 
Gezellige kleine bistro – inclusief 
dicht op elkaar staande bankjes 
van skai – met onveranderlijke 
klassiekers, dagschotels en een 
uitstekende Franse wijnkaart.
Fred L’Écailler – Plattegrond I 
(blz. 288), I 2 - 7 place de l’Étang - 
t 04 93 43 15 85 - www.fred 
lecailler.com - lunchmenu € 28 - 
menu € 39. Het verlichte uithang-
bord van dit restaurant op een 

pittoresk, dorps aandoend plein-
tje is onmogelijk over het hoofd 
te zien. Rustiek interieur met 
visnetten. Vanaf het terras slaat u 
het spektakel gade van de vurige 
partijtjes petanque. Keur aan vis 
en zeebanket.
Bistro Les Canailles – 
Plattegrond II (blz. 286-287), C3 - 
12 rue Jean-Daumas - t 04 93 68 
12 10 - http://bistro-lescanailles.com 
- gesl. zo en ma - € 25/50. Chique 
maar relaxte bistro waar ‘echte’ 
inwoners van Cannes komen. 
Fijne wijnen en heerlijke sappen 
per glas verkrijgbaar. Op het krijt-
bord worden bistrogerechten en 
smakelijke maaltijden aangepre-
zen, allemaal bereid met dagverse 
producten.

In Le Cannet
Bistrot des Anges – Plattegrond I 
(blz. 288), I 1 - 15 bd N.-D.-des-
Anges - t 04 92 18 18 28 - www.
bruno-oger.com - gesl. zo avond - 
lunchmenu € 25,50 - € 31/41. Deze 
bistro van chef-kok Bruno Oger 
op de eerste verdieping van Villa 
Archange heeft twee sterren. 
Beneden is een chique en gezel-
lige brasserie waar u binnen of op 
het terras een glas kunt drinken. 
Goede prijs-kwaliteitverhouding 
voor traditionele gerechten en 
een grote serveerwagen vol over-
heerlijke zoete nagerechten.

WAT MEER LUXE
L’Affable – Plattegrond II (blz. 
286-287), C4 - 5 rue Lafontaine - 
t 04 93 68 02 09 - www.restaurant 
-laffable.fr - gesl. za lunch en 
zo - gesl. in aug. - lunchmenu 
€ 24/28 - menu € 44 - kaart € 71/85. 
Uitstekend restaurant. Eigentijdse, 
warme inrichting met leer, hout, 
glas en marmer. Smakelijke bistro-
keuken en mooie wijnkelder. De 
naam van het etablissement bete-
kent ‘de gastvrije’ en dat is niets te 
veel gezegd!

5



294

WINKELEN

Markten – In Forville is er elke 
ochtend markt met mooie verse 
streekproducten, met uitzon-
dering van maandag, dan is er 
een brocante (8.00-18.00 u). In 
Gambetta wordt ook elke och-
tend behalve op maandag markt 
gehouden waar ook kleding en 
tassen worden verkocht. 
Winkelstraten – De Rue 
Meynadier is een mediterraan 
aandoende voetgangersstraat 
vol aantrekkelijke etalages met 
delicatessen en kunstnijverheid. 
Echte shopaholics gaan naar de 
klassieke modezaken en chique 
kledingwinkels in de Rue d’An-
tibes. Ook de Fnac heeft er een 
vestiging.
Cannolive – 16 rue Venizelos - 
t 04 93 39 08 19 - www.cannolive.
fr - 9.00-13.00, 14.15-19.00 u - gesl. 
zo-ma en 2 weken in jan. Deze 
winkel bestaat al sinds 1880 en 
heeft een groot assortiment 
Provençaalse specialiteiten. Wie 
last heeft van zeeziekte, kan hier 
Lérina-likeur kopen. Op nr. 20 zit 
een tweede winkel; die verkoopt 
Provençaalse kunstnijverheid.

SPORT EN ONTSPANNING

Watersport
w Goed om te weten – Bij de 
Pointe de la Croisette bevinden 
zich diverse zeil- en duikclubs.
Majestic Ski Club – Bd de 
la Croisette - tegenover Hôtel 
Majestic - t 04 92 98 77 47 - http://
majesticskiclub.online.fr - april-
okt.: 8.00-18.00 u. Wie even wil ont-
snappen aan de mensenmassa en 
het hete zand, kan zich aan een 
tochtje op waterski’s wagen of 
aan parasailing… Ook een rit per 
watertaxi naar de Îles de Lérins is 
een mogelijkheid.

UITGAAN

Iets drinken
L’Amiral – 73 bd de la Croisette - 
t 04 92 90 12 34 - www.hyatt.com - 
9.00-2.00 u. Deze drukbezochte 
bar van het Hôtel Martinez dankt 
zijn reputatie aan de kundigheid 
van de barmannen en hun shakes.

Voorstellingen
Palais des Festivals et des 
Congrès – Espl. Georges-
Pompidou - bd de la Croisette - 
www.palaisdesfestivals.com 
- t 04 92 98 62 77 (kaartverkoop) - 
dag. beh. zo 10.00-18.00 u (19.00 u 
’s zomers). Het Grand Auditorium 
en het Théâtre Debussy bieden 
naast de festivals het hele jaar 
door een cultureel programma. 

EVENEMENTEN

Festival van Cannes – Mei. Voor 
professionals uit de filmwereld. 
Het gewone publiek verdringt 
zich om een glimp op te vangen 
van de sterren op het moment dat 
ze over de rode loper gaan.
Festival d’Art Pyrotechnique – 
Juli en augustus. Drie avonden per 
maand gratis vuurwerk in de baai 
van Cannes.
Nuits Musicales du Suquet – 
Derde week juli. Klassieke con-
certen op het kerkplein van Le 
Suquet.
Festival Pantiero – www.festival 
pantiero.com. Half juli in het Palais 
des Festivals. Eigentijdse en avant-
gardistische muziekconcerten met 
aansluitend electro-dance avon-
den op het terras van de Rotonde-
Lérins.
Jazz à Domergue – Begin augus-
tus. Concerten in de tuinen van 
Villa Domergue.
Festival d’Art Russe – Laatste 
week augustus. Russisch ballet en 
schilderkunst.

CANNES EN HET PAYS GRASSOIS
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Wat fijn om de drukte van de kust even te ontvluchten en tot rust te ko  -
men op deze twee prachtig groene eilanden! De korte oversteek biedt 
een schitterend uitzicht op de kustlijn van de Cap Roux tot de Cap d’An-
tibes. Op het bosrijke Île Sainte-Marguerite waant u zich in een andere 
wereld. Het fort op dit eiland en het klooster op het Île Saint-Honorat 
herinneren aan een periode die bepalend was voor het lot van Cannes. 

i INLICHTINGEN
Ga voor inlichtingen over het Île Ste-Marguerite naar het toeristenbureau 
van Cannes (zie blz. 284). 
Informatie over Île St-Honorat vindt u op de site van de monniken: www.
abbayedelerins.com.

Ñ LIGGING
Regiokaart C3 (blz. 282-283) – De eilanden zijn bereikbaar met de veer-
boot vanuit Cannes en Juan-les-Pins. U kunt er ook heen zeilen en voor 
anker gaan in een kreek.

> PLANNING
Reken 2 uur om het Île Sainte-Marguerite te voet te verkennen en nog 
eens 2 uur voor het fort. Een wandeling rond Saint-Honorat duurt 1 uur.

/ MET KINDEREN
Het Fort Royal op Sainte-Marguerite.

Bezichtigen

aa ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Het dichtstbijzijnde en grootste van de twee eilanden is 3 km lang en 900 m 
breed. Het vormt een natuurreservaat en is voor het grootste deel begroeid 
met geurige eucalyptusbomen en dennen. Geschiedschrijvers vermeldden 
het eiland al in de oudheid. Plinius heeft het over een Romeinse stadstaat met 
een haven. Rond het Fort Royal zijn inderdaad talloze resten opgegraven van 
huizen, muurschilderingen, mozaïeken en aardewerk uit de 3de eeuw v.C. tot 
de 1ste eeuw n.C. De funderingen van een haven en de scheepswrakken die 
aan de westkant van het eiland werden blootgelegd, doen vermoeden dat 
Romeinse schepen Lero, zoals het eiland toen heette, aandeden.
z Ongeveer 2 uur. Er is een pad rond het hele eiland. De kust is op veel plek-
ken vrij steil, maar in sommige kreken kunt u zwemmen. Fietsen is verboden.

Bos
Het bos is hier overal betoverend mooi. Vanaf de aanlegsteiger leidt een bo-
tanisch pad door de ondergroei met tal van mediterrane plantensoorten 
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