
Frestande frukter 
på torget. 

Le Clos Basque 
– värd ett besök.
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Festa på 
ostron. 

RESA. Gamla jetsettare och unga 
surfare, sida vid sida. Biarritz 
är en enda stor kulturkrock.
Alla kommer för några av franska 
atlantkustens allra vackraste 
stränder.

När det begav sig förra gången var det 
Coco Chanel och hennes anhang som 
vilade upp sig och festade runt i stan. 
De senaste åren har det främst varit 
Europas alla vågsurfare som dragits 
till Biarritz.

I skuggan av dem smyger det fort-
farande omkring franska brats och 
kulturelit på playorna och i gränder-
na. För Biarritz är alls inte bara en 
stad för actionsportare. Nere på vid-
sträckta Côte des Basques badar man 
vid en av landets allra vackraste och 
fräschaste sandstränder. 

Perfekt weekendstad
Dessutom ligger det behagligt nära 
Sverige. En fl ygtur från Stockholm till 
hyfsat närliggande Bordeaux går på 
två timmar. Den påföljande tågresan 
tar ungefär lika länge.

Det gör Biarritz till en perfekt 
weekendstad för alla Stockholmare 
som inte fi ck sin behövda dos sol, bad 
och solsken under sommaren.

KLAS EKMAN

 klas.ekman@city.se

FINKORNIGT. Biarritz rymliga stränder lockar både solbadare och partysugna brats. Surfare har vall-
färdat till Côte des Basques salta atlantvågor sedan slutet av 1950-talet.     

RESA BIARRITZ

Franskt surfparadis

SPORT STRÄNDER HOTELL

5 KROGTIPS

■ Det går visserligen att ta sig di-
rekt till Biarritz med Ryanair, men 
då krävs det en krånglig mellanland-
ning i London. Enklast är i stället att 
fl yga med Norwegian från Stockholm 
till Bordeaux. Därifrån går det tåg för 
cirka 300 kronor per person.

■ Côte des Basques 
Klassisk surfstrand mitt 
i stan, men det går för-
stås lika bra att bada. På 
soliga dagar har vattnet 
en tropiskt turkos färg. 
Efteråt är det bara att fi xa 
dagens motionspass och 
gå uppför trapporna och 
dricka vin på utomhus-
klubben 100 Marchés.

■ Hendaye 
Ligger en bit söder om Biarritz. Här 
byter du tåg om du ska vidare till San 
Sebastian. Men i Hendaye fi nns ock-
så en stor ljuvlig badstrand – och gott 
om kaféer och restauranger tvärs över 
vägen.

■ Hossegor 
Om du drar runt den 23 september 
kan du se all världens surfproffs. Då 
äger mästerskapen ASP World Tour 
rum i vattnet utanför Hossegor. 

■ Hôtel du Palais
De billigaste rummen kostar drygt 
300 euro, men vill man bo i ett palats 
byggt av Napoleon III så vill man. 
Det ligger, förstås, helt fantastiskt vid 
stranden. Om inte annat är 
terrassen värt ett besök – 
men klä upp dig.
Adress: 1 avenue de l’Impératrice

Tel. +33 5 59 41 64 00

www.hotel-du-palais.com

■ Hôtel Atalaye
Mitt i centrum, på le Plateau de 
l’Atalaye, ligger det här lilla hotel-
let. Dubbelrummen, som kostar från 
42 euro, kommer knappast att få dig 
att skriva långa brev om lyx, 
överfl öd och stekta orton-
lansparvar till frukost, 
men de är bekväma och 
behagliga nog.
Adress: 6 rue des Goelands

Tel. + 33 5 59 24 06 76

www.hotelatalaye.com

■ Surfakademin 
Trevliga instruktörer som lär ut på 
svenska. Okej, du kommer inte att bli 
en ny Kelly Slater på en vecka. Surf-
ing kan vara världens svåraste sport. 
Däremot kommer du nästan garante-
rat att komma upp på brädan, och du 
får lära dig viktiga saker som hur man 
bär den på snyggast möjliga sätt. För 
det räcker med att vara nybörjare – 
det behöver inte nödvändigtvis synas. 
Surfakademin fi xar även hotell.
För mer info: www.surfakademin.se

I Biarritz centrum gäller samma 
matprincip som i Gamla Stan här 
hemma. Prisskillnaden mellan ren 
skit och riktigt bra grejer är för-
sumbar.

■ Le Clos Basque
En snygg restau-
rang på en bakgata 
där man äter på en 
mysig terrass helt 
inbäddad i grön-
ska. Menyn varie-
rar förstås, men 
särskilt fi skrätter-
na kan rekommen-
deras.
Adress: 12 rue Louis 

Barthou

Tel. + 33 5 59 24 24 96

■ Sissinou
Biarritz har inte direkt ett rikligt ur-
val om du är sugen på mer modernis-
tisk eller experimentell mat. Då får 
du dra till närliggande San Sebastian. 
Sissinou är dock helt okej.
Adress: 5 Avenue du Maréchal Foch

Tel. + 33 5 59 22 51 50

■ Chez Albert
Nere vid en 
pittoresk 
småbåtskaj 
ligger Chez 
Albert. Det är 
här du ska beställa 
den obligatoriska 
skaldjursplatån.
Adress: allée Port des Pêcheurs

Tel. + 335 59 24 43 84

www.chezalbert.fr

■ Miremont
Ett klassiskt te-hus med fi na salla-
der och lunchmackor. Inredningen 
är snygg. Utsikten är fenomenal och 
klientelet – till stor del bestående av 
extremt neurotiska franska tanter är 
väldigt underhållande det med.
Adress: 1 place Georges Clemenceau

Tel. + 33 5 59 24 01 38

■ Saluhallarna (Les Halles)
Köp med själv, eller besök den lilla 
ostrondisken vid ena entrén och få 
sex stycken och ett glas vin för det 
älskvärda priset fem euro. Runtom-
kring fi nns dessutom några utmärkta 
lunchresturanger.
Adress: Rue du centre

FRÄSCH STRAND
”Nere på vidsträckta 
Côte des Basques badar 
man vid en av landets 
allra vackraste och 
fräschaste sand-
stränder. ”

■ Mäktiga vågor, finkornig sand och 
färska skaldjur lockar resenärer till 
Frankrikes sydligaste atlantkust. 

City guidar dig till den legendariska 
surfstaden Biarritz – ett perfekt 
weekendresmål på lagom avstånd. 

Festa på 

Chez Albert

ligger Chez 
Albert. Det är 

Lyx i Napoleons 
palats. 

Greppa brädan rätt. 

Så reser du hit

stranden. Om inte annat är 
terrassen värt ett besök – 

Adress: 1 avenue de l’Impératrice

Lyx i Napoleons 
palats. 

LYX

att skriva långa brev om lyx, 
överfl öd och stekta orton-
lansparvar till frukost, 
men de är bekväma och 
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