
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 dagen Côte d’Azur 

 

 

 

U vindt hier informatie over Côte d’Azur, Nice, Monaco, Verdon, Saint-Tropez, Cannes, Grasse, Ephrussi 
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Algemene informatie 

De Côte d'Azur beslaat het kustgebied en het achterland tussen Bandol en 

Menton aan de Italiaanse grens en ligt in de departementen Var en Alpes 

Maritimes. 

De Côte d'Azur wordt ook wel vaak, zeker in Engelssprekende landen, 

Franse Rivièra genoemd, maar in feite is dat alleen het oostelijke deel van de 

‘Azurenkust’, ongeveer van Nice tot Menton. 

De oppervlakte van de Côte d'Azur beslaat ca. 31.400 km en de streek heeft 

een kustlijn van ca. 432 km. 

Het prinsdom Monaco (officiële naam: La Principauté de Monaco) ligt ook 

aan de Côte d'Azur, vlakbij de Italiaanse grens (15 km) en 18 km ten oosten 

van Nice. 

 

De Franse Rivièra loopt van Cannes tot Menton. De Côte d'Azur beslaat de 

Franse Middellandse Zeekust en haar directe achterland van St.-Tropez tot 

aan het Italiaanse Ventimiglia. De naam Côte d'Azur is uitgevonden door de 

Franse schrijver Stephen Liégard, die in 1887 een boek schreef over de 

kuststrook die hij Côte d'Azur noemde. Volgens hem liep de Côte d'Azur van 

Hyères in het westen tot Menton in het oosten. 

Tot en met vandaag is Menton nog steeds het eindpunt van de Côte d'Azur. 

Over de grens in het westen verschillen de meningen: voor sommigen eindigt 

de Côte d'Azur ten westen van Cannes, volgens anderen loopt de grens 

minstens door tot St.-Tropez. 

Weer en klimaat 

Het milde klimaat heeft de Côte d'Azur beroemd gemaakt. De gemiddelde 

temperatuur bedraagt 16°C. Gedurende de hete zomermaanden kan de 

temperatuur tot meer dan 30°C in de schaduw stijgen, maar er waait altijd 

een licht zeebriesje dat de warmte draaglijk houdt. De watertemperatuur 

bereikt in de zomer waarden tot 25°C. November, februari, maart en dikwijls 

ook april zijn de regenrijkste maanden. De overgang van zomer naar herfst 

gaat vaak gepaard met zware onweersbuien en hevige regenval. De 

regenbuien duren echter meestal niet zo lang. Ook in de lente vallen er 

regelmatig enkele korte, maar hevige regenbuien. 
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Nice 
 
Nice is een stad gelegen aan de Middellandse Zee, gelegen tussen 

Marseille en het Italiaanse Genua. Het is de hoofdstad van het 

departement Alpes-Maritimes. Deze stad wordt ook wel la bella Nizza, 

of Nissa la bella genoemd. 

Uit opgravingen is gebleken dat het gebied rond het huidige Nice al 

400.000 jaar geleden bewoond moet zijn geweest. Zo zijn er resten 

gevonden die duiden op de bouw van huizen en het vroegste gebruik 

van vuur. In de vierde eeuw voor Christus heeft er een veldslag 

plaatsgevonden op de locatie van de huidige stad. De Grieken, die 

gevestigd moeten zijn geweest in de omgeving van het huidige 

Marseille, versloegen het leger van de Liguriërs. Ter ere van deze 

overwinning stichtten zij Nicaea. Deze naam was afgeleid van de 

Griekse godin van de overwinning, Nikè. Vanwege de gunstige ligging, 

groeide de stad al snel uit tot één van de drukste handelsplaatsen in de 

nabije omgeving. Rond 154 voor Christus vestigden de Romeinen zich 

in het gebied. Om de regio te beschermen werd er naast Nicaea een 

tweede nederzetting gesticht, Cemenelum genaamd. In de loop der 

eeuwen zou het huidige Nice meerdere malen van eigenaar wisselen. 

Pas na aanleiding van een volksstemming in 1793 werd Nice bij 

Frankrijk gevoegd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bleef de stad 

relatief onbeschadigd, ondanks het feit dat het Franse verzet veelvuldig 

actief was in de nabijgelegen bergen. 

Vandaag de dag is Nice een ware trekpleister voor toeristen van over 

de gehele wereld. Niet alleen herbergt de stad meerdere interessante 

musea als het museum voor moderne kunsten. Ook het mediterrane 

klimaat maakt Nice een geliefde vakantiebestemming. De stad is 

vandaag de dag een befaamde badplaats, met prachtige zandstranden. 

Ook zonder goed weer is Nice echter een interessante stad om te 

bezoeken. Zo is de stad de ideale uitvalsbasis om de Zuid-Franse kust 

en het binnenland te verkennen. Een bezoekje aan deze stad is dan 

ook absoluut de moeite waard! 

 
Monaco 

 
Het Prinsdom Monaco is een klein land, zelfs één van de kleinsten ter 
wereld (slechts 2 km²), in het zuidelijke deel van Europa. Het land heeft 
slechts landsgrenzen met Frankwijk en grenst in het zuiden aan de 
Middellandse Zee. Hoewel het land in Europa ligt, is het geen onderdeel 
van de Europese Unie en heeft het ook niet het Schengenverdrag 
ondertekend. Dit mede om het zijn status als mondaine badplaats en 
belastingparadijs te kunnen behouden. 
Op de plaats van het huidige Monaco was al in de 6

e
 eeuw voor 

Christus een nederzetting te vinden. Deze werd gesticht door de 
Phocaeërs die hun oorsprong hadden in het huidige Turkije. Lang 
hebben in deze kolonie Liguriërs gewoond. In de 13

e
 eeuw was het 

Monaco een kolonie van Genua. Aan het einde van de 13
e
 eeuw werd 

de Rots van Monaco ingenomen door François Grimaldi en sindsdien 
hebben de Grimaldi’s de macht in Monaco. In deze periode was het 
land nog een stuk groter en bestond uit meerdere steden. 
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In de 19
e
 eeuw verklaarden de steden Menton en Roquebrune-Cap-

Martin zich onafhankelijk van Monaco waarna ze geannexeerd werden 
door Frankrijk. Hiermee verloor Monaco meer dan 90% van zijn 
grondgebied. Het gevolg hiervan was echter wel dat er in een  verdrag 
de soevereiniteit van Monaco werd vastgelegd. Na de Tweede 
Wereldoorlog was de economie van Monaco in de slop geraakt. Om de 
economie te redden wilde de toenmalige monarch Prins Renier III van 
Monaco met een beroemdheid trouwen. Na eerst Marilyn Monroe 
gepolst te hebben trouwde hij uiteindelijk met Grace Kelly. Zijn tactiek 
werkte en het land werd in de jaren hierna overspoeld door Amerikanen 
die naar dit mondaine prinsdom kwamen. Nog steeds is het toerisme de 
belangrijkste inkomensbron van Monaco. De meeste toeristen komen 
naar het land toe voor de casino’s en het prettige klimaat dat er heerst. 
 
In Monaco zijn er tal van bezienswaardig te vinden. Je zou zelfs kunnen 
stellen dat het hele land, hoe klein ook, een bezienswaardigheid is. In 
het oudste deel van stad Monaco-ville in nog het meest van de oude 
grandeur van de stad te zien. Enkele historische hoogtepunten zoals het 
Prinselijk Paleis van Monaco, de kathedraal van Monaco en het Musée 
Océanographique de Monaco zijn in deze wijk te vinden. Het grootste 
deel van deze wijk is gebouwd op een rots die 65 meter boven de 
Middellandse Zee uitsteekt. Een andere beroemde wijk in Monaco is 
Monte Carlo. Deze wijk staat bekend om het Monte Carlo Casino. Dit 
casino stamt uit de 2

e
 helft van de 19

e
 eeuw en is een belangrijke 

inkomensbron voor het Prinsdom Monaco. In het casino zijn meerdere 
James Bond films opgenomen. Andere bezienswaardigheden in deze 
wijk zijn het Musée National de Monaco de Saint-Devote kerk en de 
Botanische tuin van Monte Carlo. Deze wijk is echter bekender om de 
verschillende sportevenementen die er gehouden worden. Zo vindt hier 
ieder jaar de Grand prix Formule 1 van Monaco plaats, de Rally van 
Monte Carlo en worden er ieder jaar meerdere grote bokswedstrijden 
gehouden. Andere bezienswaardigheden in het land zijn de prachtige 
jachthaven met daarin enkele jachten die vele miljoenen hebben gekost 
en het voetbalstadion Stade Louis II waar AC Monaco en het nationaal 
elftal van Monaco zijn wedstrijden speelt. 
 

Verdon 
 

De Gorges du Verdon in de Provence is de bekendste en grootste kloof 

van Europa en volgens veel wandelaars het mooiste wandelgebied van 

Frankrijk. Dit met dank aan de rivier Verdon die over een lengte van ruim 

25 kilometer het kalksteenlandschap doorsnijdt en, dag in dag uit, verder 

afslijpt met opvallend groenblauw water. Het is ook de plek waar talloze 

fossielen zijn gevonden, zoals zeekoeien. Tegenwoordig is deze 

voormalige zee één van de belangrijkste buitensportgebieden.  

 

Volgens onderzoekers was deze kloof vroeger een grote zee, met 

opvallend warm water; de aanwezigheid van fossiele koralen verraadt 

dit. De bodem is door de eeuwen heen gevormd door sediment, dat door 

de immense krachten kalksteen werd. Miljoenen jaren geleden ontstond 

er druk op de aardkorst, waardoor dit deel zich begon op te heffen. 

Gedurende dit proces zijn onder andere ook de Alpen ontstaan. 

Langzaam kwam het gebied boven de zeespiegel uit en ontstonden er 

diverse rivieren. 
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De Verdon-rivier ontspringt boven de 2.500 meter tussen de bergen Col 
de la Sestrière en de Pas du Mélèze. Het water loopt eerst relatief rustig 
naar het stuwmeer Lac de Castillon. Daarna duikt het de diepte in om 
vervolgens weer in een stuwmeer, het Lac de Sainte Croix, te verdwijnen. 
De kloof is ontstaan door duizenden jaren erosie op de zachtere delen 
van het kalksteen. Langzaam spoelt het sediment weg door de constante 
stroming, terwijl de hardere stukken achterblijven. De rivier zoekt 
daartussen haar weg. Inmiddels is de kloof op sommige plekken 300 
meter diep. 
 
Het meest indrukwekkende gedeelte bevindt zich tussen de dorpen 
Moustiers St. Marie en Castellane waar het water de hoogvlakte Grand 
Plan de Canjuers doorsnijdt. Op diverse plekken is de kloof dan nog 
slechts zes meter breed. Het gebied werd eeuwenlang als ontoegankelijk 
beschouwd. In de 19e eeuw gingen bijvoorbeeld slechts enkele lokale 
houtzoekers de kloof in. Ze gebruikten hiervoor zelfgemaakte touwen. 
Hun doel waren buxuswortels, waarvan toen de ballen voor het spel 
petanque werden gemaakt. 
 
Tegenwoordig is het een toeristische attractie van jewelste. En trekt het 
gebied veel toeristen, zowel dagjesmensen als bergbeklimmers en rafters 
uit de hele wereld voor de zeer lastige stroomversnellingen. Overigens 
regelt de hydro-installatie het grootste deel van het toerisme. Dit wil 
zeggen; op dinsdag en vrijdag laat de installatie het in het stuwmeer 
opgevangen water los in de kloof, waardoor sporten als rafting en 
canyoning mogelijk zijn. De meeste sporten worden dan ook alleen op die 
dagen aangeboden. 
 

 
Saint-Tropez 

 
Volgens een legende stamt de naam van het stadje Saint-Tropez af van 

een Heilige genaamd Saint Torpes. Gedurende de heerschappij van de 

Romeinse keizer Nero zou hij zijn onthoofd in de Italiaanse stad Pisa. 

Vervolgens zou zijn lijk op een boot zijn gelegd, en achter zijn gelaten 

midden op de Middellandse Zee. Het lichaam van deze heilige zou 

vervolgens zijn aangespoeld op de locatie van het huidige havenstadje. 

Door de eeuwen heen zou het stadje meerdere malen geplunderd 

worden door piraten. Dit belemmerde de groei van het havenstadje. Later 

in de geschiedenis groeide Saint-Tropez uit tot een belangrijke stad voor 

de schilderkunst. Verschillende beroemde schilders als Mattisse en 

Bonnard leefden en werkten in het stadje. In de Tweede Wereldoorlog 

vormde het stadje en haar nabije omgeving een centraal punt voor 

Operatie Dragoon. Dit was de invasie van de Geallieerden in zuid-

Frankrijk. De stad was deels verwoest door verschillende 

bombardementen. Na de oorlog werden er veel werkzaamheden 

uitgevoerd, waardoor Saint-Tropez weer in de oude stijl herbouwd werd. 

In de jaren ’50 werd het havenstadje wereldberoemd vanwege films met 

de Franse actrice Brigitte Bardot. Saint-Tropez zou door de jaren heen 

uitgroeien tot een geliefde stad onder de internationale filmsterren. 
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Vandaag de dag is Saint-Tropez een stad met vele gezichten. In de haven 

zijn de meest luxueuze jachten te vinden, van de grootste filmsterren ter 

aarde. Ook is Saint-Tropez bekend vanwege haar nachtleven. Naast de vele 

uitgaansgelegenheden zijn er in de stad ook vele mooie 

bezienswaardigheden te vinden. Zo is er de citadel van Saint-Tropez, van 

waaruit je een mooi uitzicht hebt over de stad. Ook de haven en de 

binnenstad is erg interessant om te bezoeken. De vele winkeltjes en 

restaurants, en de prachtige oude straatjes maken een bezoekje aan de 

binnenstad van Saint-Tropez absoluut de moeite waard. Saint-Tropez is een 

prachtig stadje, en de ideale uitvalsbasis voor een heerlijke vakantie! 

 

 

 

Cannes 
 

Cannes is een stad gelegen aan de Middellandse Zee, in het departement 

Alpes-Maritimes. De stad is vooral bekend vanwege het filmfestival, een 

jaarlijks terugkerend evenement. Ook is de stad bekend vanwege haar 

heerlijke zandstranden, waar het ’s zomers heerlijk vertoeven is. 

In de middeleeuwen was Cannes slechts een klein plaatsje. De inwoners van 

het plaatsje leefden voornamelijk van de visvangst. In de 19
e
 eeuw werden er 

steeds meer vakantiehuizen in de nabije omgeving van de stad gebouwd. 

Zowel Franse als buitenlandse aristocraten ontdekten het heerlijke klimaat 

van Cannes en haar omgeving. Hierdoor veranderde Cannes van een 

nietszeggend plaatsje naar een geliefd vakantieoord. De Britse politicus Lord 

Henry Peter Brougham wordt door velen beschouwd als de verantwoordelijke 

voor de groei die het plaatsje doormaakte. Deze Britse politicus belandde in 

het jaar 1834 samen met zijn dochter in de omgeving van de stad, nadat zij 

op de vlucht waren geslagen voor de ziekte De Pest. Nadat hij een stuk 

grond in de nabije omgeving van de stad had aangeschaft, zorgde hij samen 

met de Franse regering voor de ontwikkeling van de nu wereldberoemde 

Franse Rivièra. De stad Cannes is onlosmakelijk verbonden met het 

Internationale filmfestival. In 1946 werd dit festival voor de eerste keer 

georganiseerd. Dit festival zette de stad nog meer op de kaart bij de 

internationale jetset. 

Vandaag de dag is Cannes een zeer geliefde vakantiebestemming. Er is dan 

ook genoeg te zien en te beleven. Zo worden er naast het filmfestival ook 

regelmatig andere festivals en evenementen georganiseerd. Een voorbeeld is 

de jaarlijkse botenshow, waar de meest indrukwekkende jachten zijn te 

bezichtigen. Ook het uitgaansleven van deze mooie stad is het benoemen 

waard. Zo zijn er vele casino’s en nachtclubs te vinden. Het Fort Royal, een 

fort uit de 17
e
 eeuw, is eveneens aan te raden om met een bezoekje te 

vereren. In dit fort is onder andere het Musée de la Mer gevestigd. Maar ook 

voor een strandvakantie ben je in Cannes aan het juiste adres. Overdag kun 

je heerlijk genieten op het grote zandstrand, om ’s avonds heerlijk te eten in 

één van de vele restaurantjes in de binnenstad. Cannes is een veelzijdige 

vakantiebestemming, met voor ieder wat wils! 
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Grasse  
 
Grasse is een stad gelegen in het departement Alpes-Maritimes, in de regio 

Provence. Deze stad wordt ook wel gezien als de wereldhoofdstad van het 

parfum. De lokale parfumindustrie speelt dan ook een voorname rol in de 

geschiedenis van deze stad. 

In de middeleeuwen was Grasse een belangrijke stad voor de leerindustrie. 

De stad en haar nabije omgeving was gespecialiseerd in het looien van leer. 

Veel leer werd geëxporteerd naar de steden Genua en Pisa, omdat Grasse 

met deze steden een handelsverdrag had gesloten. De stad maakte een 

periode van ontwikkeling door. Steeds maar weer werden er weer betere 

manieren gevonden om het leer te bewerken. De leerlooierij had echter een 

groot nadeel: het leer stonk. Dit was iets waar de aristocratie, die destijds 

veelvuldig leren handschoenen droegen, niet konden waarderen. Een lokale 

leerbewerker, Galimard genaamd, kwam op het idee om de leren 

handschoenen van een lekker geurtje te voorzien, zodat de handschoenen in 

ieder geval niet naar leer zouden ruiken. Enige jaren later nam de 

concurrentie op de leermarkt enorm toe. Dit kwam omdat ook andere Franse 

steden als Nice zich steeds meer richtten op de leermarkt. Tegelijkertijd met 

de neergang van de leerindustrie in Grasse, maakte de parfumindustrie een 

enorme groei door. Grasse veranderde van een belangrijke stad in de 

leerindustrie tot een belangrijke stad in de parfumindustrie. Sinds de 18e 

eeuw staat Grasse zelfs bekend als de wereldhoofdstad van de parfum. De 

uitgestrekte velden om de stad heen dienden steeds vaker gebruikt voor het 

kweken van allerlei bloemen, welke gebruikt werden voor het fabriceren van 

steeds meer verschillende soorten parfum. Tot aan de dag van vandaag 

speelt de stad Grasse een belangrijke rol in de parfumindustrie. 

Vandaag de dag is Grasse een erg leuke stad om te bezoeken. Er zijn vele 

bezienswaardigheden. Eén van de meest bekende bezienswaardigheden in 

de stad is het internationale Museum van de Parfum. Hier wordt de 

bezoekers een inzage geboden in de historie van Grasse en haar 

parfumindustrie. Een andere leuke bezienswaardigheid is het bekende 

Musée d’Art et d’Histoire de Provence. Dit museum is gericht op de 

(kunst)geschiedenis van de Provence. Ook de kerk van Plascassier, 

gebouwd in het jaar 1644 is leuk om te bezoeken. Jaarlijks worden er 

meerdere festivals georganiseerd in Grasse. Zo is er het jaarlijkse Fête du 

Jasmin, in de eerste week van Augustus. Tot slot is ook het historische 

centrum van Grasse erg leuk om eens te verkennen. Hier zijn vele leuke 

terrasjes en parfumwinkeltjes te vinden. Deze stad is absoluut de moeite 

waard om eens met een bezoekje te vereren! 
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Ephrussi de Rothschild  
 

Een bekende bezienswaardigheid op het schiereiland Cap Ferrat is villa 

Ephrussi-de-Rothschild. Dit eclectische landhuis is tussen 1905 en 1912 

gebouwd in opdracht van barones Ephrussi de Rothschild (1864-1934). De 

eigenzinnige opdrachtgeefster bemoeide zich in vergaande mate met de 

vormgeving van het gebouw. Ze raakte daardoor in conflict met de elkaar 

opvolgden architecten. Geen één architect heeft zoveel invloed gehad op de 

villa als de opdrachtgeefster zelf. Het gebouw is haar creatie. 

De villa is duidelijk beïnvloed door bouwwerken uit andere tijden en 

plaatsen. Zowel paleizen uit de 15
e
 en de 16

e
 eeuw in Venetië, Ravenna en 

Florence als Moorse architectuur uit Spanje zijn een belangrijke 

inspiratiebron geweest. Het landhuis ligt op het hoogste punt van de kaap. 

Het zicht vanuit de woning en de omringende tuinen is schitterend. De 

nabije omgeving, bergen en de zee behoren tot het schouwspel. 

In 1934 liet de barones het huis na aan het Institute de France. In 

overeenstemming met haar wil is het gebouw ingericht met bezit uit haar 

nalatenschap. De inboedel komt uit verschillende woningen van deze 

excentrieke dame. Béatrice Ephrussi-de-Rothschild was een liefhebber van 

antiek. Ze bezat meubelen uit de late middeleeuwen en de renaissance. 

Haar voorkeur ging uit naar producten uit de achttiende eeuw. Haar 

meubilair stamt voor een groot deel uit die periode. Tot haar verzameling 

behoorden persoonlijke eigendommen van Marie-Antoinette, zoals een 

bureau waarop het logo van deze vorstin is afgebeeld. Enkele waardevolle 

kunstwerken uit de 18
e
 eeuw ontbraken evenmin. Ze bezat een doek van 

Boucher en schetsen en tekeningen van Fragonard. Een plafond op de 

begane grond is versierd met werk dat aan Tiepolo wordt toegeschreven. 

De barones was een enthousiaste verzamelaar. Ze bezat meerdere 

kostbare collecties waaronder wandkleden uit Beauvais en Vlaanderen, 

porseleinen kunstnijverheidsproducten en kunstobjecten uit het Verre 

Oosten. Deze collecties zijn te bezichtigen. 

De villa is omgeven door schitterende tuinen. De grootste en de hoogst 

gelegen tuin grenst aan de zuidelijke façade. Het Amor-tempeltje op het 

einde is een replica van het Trianon. Rond deze in Franse stijl aangelegde 

tuin liggen zes tuinen. Passend bij de eclectische architectuur hebben de 

tuinen thema’s die een grote diversiteit bewerkstelligen, zoals Spanje, 

Florence, Japan en exotische planten. Het totale perceel is zeven hectare. 

 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar 

info@bakreizen.nl.  
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