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Bohochica 
Biarritz
C

ameron Diaz gör det. Vanessa 
Hudgens och Jennifer Aniston 
likaså. Allt fler jagar den per fekta 
vågen. Är du också sugen på att 

ta plats på surfbrädan? Då hittar du en av 
de bästa platserna för surfing i Frankrikes 
allra sydvästligaste hörn, Biarritz.

Från början ett semesterparadis för 
överklassen, grundat av Napoleon under 
1800-talet, är Biarritz lika chict som bo-
hemiskt charmigt. Även om badorten  
genom tiderna har gästats av både film-
stjärnor och kungligheter är det ändå  
surfingen som präglat den allra  mest. 
Ända  sedan 1960-talet, då sporten blev 
populär i Europa, bär Biarritz på ett svår-

slaget surf arv, vilket märks tydligt – varenda 
kotte tycks bära  runt på en bräda under  
armen. Den sköna kontrasten mellan  över-
klass och surfkultur utgör en stor del av 
bad ortens charm.

H
ar du svårt att slita dig från 
Atlantens temperamentsfulla 
vågor och de sagolika sand-
stränderna kanske shopping 

kan få dig på andra tankar. Från interna-
tionella modehus och franska klädkedjor 
till heta surfmärken och baskiskt hantverk 
– utbudet på Biarritz livliga smågator är 
både brett och kul. Här finns till och med 
ett mindre Galeries Lafayette-varuhus.

Men shopping och strandliv i alla ära, 
avsätt också lite tid för andra pulshöjande 
aktiviteter. Biarritz är en del av Baskien, 
området som sträcker sig mellan Spanien 
och Frankrike, och det vackra landskapet 
med sina slingrande vägar, grönklädda 
berg och det stora blå som en ständig 
följe slagare lockar till både hiking, cykling 
och ridning. Spanien ligger dess utom bara 
en halvtimme bort. 

Fast det förstås, att bara strosa runt med 
en baguette under armen och en stråhatt 
på huvudet och känna sig allmänt skön är 
inte så dumt det heller. En god middag  
i solnedgången är allt som behövs för en 
perfekt avslutning på dagen.  q

I Biarritz finns Europas bästa vågor och skönaste surf-
häng. Dessutom rolig shopping och ett spännande 
kök. Sofis mode har hittat många goda skäl till att  
besöka den franska kustpärlan. AV: Jenny Olsson  

Invånare: Cirka 27 000. språk: Franska.  
valuta: Euro. resa hIt: Ryanair flyger direkt 

Skavsta–Biarritz (flygtid cirka tre timmar). Air France 
flyger från Paris CDG samt Paris Orly och med Iberia 

kan du flyga via Madrid till San Sebastián, fem mil söder 
om Biarritz. Snabbtåget TGV från Paris är ytterligare ett 
alternativ (restid cirka fem timmar). Bästa restId: 

April–oktober. Under juli och augusti är det fullt pådrag 
och Biarritz invaderas av både turister och fransmän. 

Bra länkar: www.rendezvousenfrance.com, 
www.biarritz.fr

5 timmars  
tåg från Paris

>

Klassiska stranden Grand Plage 
ligger mitt i Biarritz och erbjuder 
härliga bad och skön surf.

Foto: Biarritz tourisme

Missa inte!
l ta en surflektIon eller gå en hel 
kurs. Surfing är en tekniksport som är svår 
att lära sig på egen hand. Kurser anordnas 
av flera arrangörer. Prisexempel för en 
veckas surfkurs i Biarritz med Surf akademin 
kostar från 5 990 kronor, vilket inkluderar 
fem dagars surflektioner (sex–åtta timmar 
per dag), lån av surfbräda och våtdräkt samt 
boende på enklare hotell och dagsutflykter 
runt om i Baskien. De har också kortare 
weekendkurser från 3 690 kronor. 
www.surfakademin.se

l Besök saluhallen, Les Halles. 
Provsmaka traktens specialiteter och köp 
med lunch till stranden. Frossa i fisk och 
färska skaldjur – på fiskmarknaden bredvid 
saluhallen får du sex ostron och ett glas 
vitt för dryga femtiolappen, oslagbart!  
Öppen alla dagar 7.00–13.30. 
www.halles-biarritz.fr
l Besök Musée de la Mer, ett stort 
akvarium med hundratals olika vatten
levande arter. 
www.biarritzocean.fr
l skäM Bort dIg med spa och havs
vattenbehandlingar på något av Biarritz 
thalassocenter.
l MuMsa kriminellt god choklad. På 
chokladmuseet kan chocoholics få en 
guidad tur genom Baskiens långa choklad
historia och förstås ta sig en provsmakning. 
14 Avenue Beaurivage 
www.planetemuseeduchocolat.com
l se solen gå ner över sceniska Côte 
des Basques. En bra plats för att ta ett glas 

rosévin och se solnedgången på tren
diga Les 100 Marches ovanför 

Côte des Basques, där en 
härlig mix av människor 

samlas.
l stIck tIll  

spanIen!  
Matnördsmeckat 
San Sebastián 
i spanska 
Baskien med 
sina stimmiga 
tapas barer och 

Guide Michelin
restauranger 

ligger bara fem 
mil bort. 

Sofis modes Jenny 
Olsson är redo att 
jaga vågorna.
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Biarritz har en relativt liten stadskärna som domi-
neras av några få gator där butiker, restauranger 
och barer koncentrerats. Spana in Rue Mazagran, 
Avenue Edouard, Avenue de Verdun, Rue de la 
Poste och Place Georges Clémenceau.

surFin Biarritz
7 Rue du Port Vieux, www.surfin-biarritz.com
Butik, uthyrning, lektioner och verkstad – hos Surfin 
Biarritz hittar du det mesta som behövs för dina även
tyr på och runt vågorna. Från märken som Oxbow, 
Lost, Lastage och Reef säljs bikinis, kläder, skor och 
våtdräkter, allt för den rätta surfarstilen. Dessutom 
finns här en liten kaffe och juicebar.

LiLy oF the VaLLey
2 Rue Simon Etcheverry
Lily of the Valley är en trendig liten klädbutik med 
massor av charm. Här hittar du plagg från märken 
som Isabel Marant, Antik Batik, Paul & Joe Sister och 
Stella Forest samt smycken från Charlotte och coola 
fejktatueringar av märket Bloom. En adress att lägga 
på minnet!

Bijoux rodon
1 Rue de Mazagran, 
www.bijoux-basques-rodon.com
Ända sedan 1939 har Atelier Rodon designat silver 
och guldsmycken i modeller och mönster som är 
traditionella för Baskien. Det fina hantverket syns även 
i smycken i mer modern tappning. Ateljé och butik 
ligger i centrala Biarritz.

maje
www.maje.com
Om din stil är feminin, glamourös och coolt avslapp
nad – då hittar du garanterat något hos Maje, ett av 
Frankrikes trendigaste märken. Kampanjen för årets 
vår och sommarkollektion frontas för övrigt av stil
ikonen Alexa Chung. Två butiker finns, den ena på  
1 Avenue de la Reine Victoria och den andra på  
Galeries Lafayette, vid Place Georges Clémenceau.

Bikini
9 Rue de la Poste
Glömde du baddräkten hemma? Misströsta inte. Mitt 
i centrum ligger Bikini, där du hittar det mesta som 
finns i badklädesväg. Ett stort utbud av en rad olika 
varumärken.

Det finns ett stort utbud av hotell i olika 
prisklasser. Priserna varierar dock mycket 
beroende på säsong och överlag är det dyrt 
under sommaren. Boka i god tid! 

hôteL oxo 
38 Avenue de Verdun, hotel-oxo.com
Trestjärnigt designhotell med modern känsla 
och centralt läge (cirka 400 meter från stranden). 
Endast 20 rum, relativt små men fräscha och 
individuellt inredda. Pris mellan 550 och 1 200 
kronor/dubbelrum beroende på rumsstorlek och 
säsong.

hôteL Le BeLLeVue
5 Avenue Edouard VII, hotel-bellevue-biarritz.
com
Med sitt perfekta läge med närhet till strand, 
shopping och restauranger är Le Bellevue ett bra 
val. Hotellet är visserligen bara tvåstjärnigt, men 
rent, fräscht och med stora rum. Pris 650–1 100 
kronor/dubbelrum beroende på säsong.

Bo

Från lyxrestauranger och lokala krogar till coola 
kaféer och enklare hak. Oavsett vart du går i Biarritz 
är maten gudomligt god. Frossa i färska skaldjur, 
fisk, musslor och ostron, och njut av specialiteter 
som baskisk ost, bayonneskinka och piperade – en 
lök- och paprikaröra med torkad espelette peppar. 

Le surFing 
Plage de la Côte des Basques/ 
9 Bld du Prince de Galles, www.lesurfing.fr
Ta en after surf på sköna Le Surfing intill Côte des 
Basques. På menyn finns allt från regionala specialiteter 
till hamburgare. Panoramavyn över havet är gratis. 

Chez aLBert
Port des Pêcheurs, www.chezalbert.fr 
En livlig baskisk restaurang som snabbt blir en favorit. 
Utsikten över fiskehamnen, den stimmiga bistro
atmosfären och fantastiska skaldjur förklarar varför.

hétéroCLito 
Chemin de la Plage, Guéthary
Shabbychica Hétéroclito i närliggande Guéthary  
(cirka åtta kilometer söder om Biarritz) serverar tonfisk 
i världsklass på klipporna som vetter mot mäktiga 
Atlanten. Förrätter att dela på samt huvudrätt och ett 
par glas vin för 200 kronor.

iL giardino 
5, Rue du Centre, www.ilgiardino-biarritz.com
En italienare mitt i Biarritz gamla kvarter dit lokal
invånarna gärna går. Huvudrätt och vin för runt  
200 kronor. 

Äta & Dricka

shoPPing

På Chez Albert 
förbereds skal
djursrätterna 
utomhus.

Foto: annika 
goLdhammer

Stadskärnan 
är liten så 
det mesta 
ligger nära.

Foto: jenny 
oLsson


