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Sanslös surfing, grym golf, prisvärda  
gourmetkrogar och lysande barhäng.  

Patrik Hedlund listar tio skäl till att  
glida runt i sydfranska pärlan Biarritz.
text patrik hedlund   bild daniel månsson

Från vågor till drinkar 

kusten klar!
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10 skäl att besöka Biarritz

1. läget
                                   
➜ Biarritz har ett 
perfekt läge mitt i den 
propagandavackra 
regionen Baskien i 
sydvästra Frankrike: 

45 minuters bilresa 
till Spaniens surf- och 
krogmecka San 
Sebastian, student-
staden som bjuder  
på fest alla dagar. Två 
timmars bilresa till 
metropolen Bilbao. 
Och bara 15 minuter 
till den pittoreska och 
vackra byn Guéthary 
– perfekt för romantik 
på ett gammelfranskt 
bed and breakfast  
vid kusten.

Är du naturvän? 
Närheten till Pyre-
néerna gör att du lätt 
kan ge dig ut på en 
storlagen vandring.

5. Barerna
                                                
➜ Biarritz har ett stort barutbud. På bargatan 
Rue Port Vieux är den gammeldags inredda 
Ventilo med en lite yngre publik bäst. Här pågår 
roséstimmet till sent in på småtimmarna – även 
ute på gatan. För en lugnare upplevelse finns 
krogen Bar Basque på samma gata. Men vatten-
hålet med bäst läge är Sant Marches. Hundra 
steg upp på ett berg från stranden Côtes des 
Basque ligger terassen med en otrolig utsikt.  
Här börjar sippandet redan på eftermiddagen.

2. Flighten
                                                 
➜ Tidigare var det krångligt att flyga till Biarritz – 
Air France med byte i Paris – men sedan 2011  
flyger Ryanair hit på tre timmar. Från flygplatsen 
når du det mesta i stan med en taxiresa för  
160 kronor eller en busstur för 20 kronor. 

4. Golfen
                                                                  
➜ Inom ett par mils radie från Biarritz finns 
sex bra golfbanor. Bland annat en av Europas 
första, Le Phare, som anlades 1888 och nu-
mera räknas som ett av Frankrikes kulturarv. 
Ett unikt ”golf pass” finns: sex greenfees till 
alla banor för 2 100–2 700 kronor beroende 
på säsong. Greenfee till två banor kostar från  
700 kronor. Boka på Golfpassbiarritz.com.

3. surfingen
                                   
➜ 1957 kom  
en Kalifornisk 
regissör till 
Biarritz. När han 
såg vågorna slå 
in på stranden 
insåg han att 
de påminde om 
hans hemvatten. 
Han bad en vän 
ta med en bräda 
från USA – och 
så var surfingen 
född i Europa. 

Bättre surfing 
går inte att få på 
vår kontinent. 
Vågorna är dess-
utom idealiska 
för nybörjare. En 
uppsjö surfskolor 
finns, bland annat 
driver Svenska 
Surfakademin 
prisvärda kurser 
med svenska 
instruktörer från 
maj till oktober 
(Surfakademin.se).

Staden bjuder på 
prisvärd, kvalitets-

säker och omväx-
lande golf.

Surfakademins 
instruktör Jens 

Holmer håller 
stilen i Biarritz.

Het plats: Det blir 
sällan riktigt kallt i 

Biarritz. Surfing och 
golf funkar hela året.

”Vågorna är idealiska 
för nybörjare.”
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10. kasinot
                                 
➜ Casino Barrière de 
Biarritz är Europas 
äldsta Kasino och värt 
ett besök bara för den 
speciella, snygga arki-
tekturen. Vid eventuell 
barskrapning går du 
100 meter till stranden 
och surfar, vid vinst 
styr du näbben 100 
meter åt andra hållet 
och tar in på nämnda, 
superlyxiga Hôtel du 
Palais.  

10 skäl att besöka Biarritz

8. maten
                                                              
➜ Tyvärr finns många flugsvampar i 
Biarritz restaurangflora, men med rätt 
research hittar du kulinariska fullblod. 
Två sådana är Bar Basque – på gatan Rue 
du Port Vieux, med en klassisk baskisk 
meny – och Le Surfing som serverar en 
Kalifornieninspirerad surfmeny vid  
stranden Côte des basque.

Och glöm inte att ta en 45 minuters  
bil- eller bussresa till Spanien och San  
Sebastian, den stad i världen som har 
flest Guide Michelin-krogar per capita. 
Där finns de perfekta tapasbarerna  
A Fuego Negro (på Calle de San Jeró-
nimo)  och kaotiska Bar Nestor på  
Calle de narrica.

6. hotellen
                                    
➜ ”Biarritzbor är 
inte som fransmän” 
är ett uttryck i 
regionen. Invånarna 
är kosmopolitiska och 
välkomnande – något 
som avspeglar sig 
i servicegraden på 
många hotell. Bo som 
en kejsare på Hôtel du 
Palais – Napoleon den 
tredjes semesterslott, 
med dubbelrum från 
3 500 kronor. Lilla  
Hotel Florida är ett 
bra mellanalternativ 
med dubbelrum från  
1 200 kronor. För  
tunnare plånböcker är 
perfekt belägna Argi-
Eder, med dubbelrum 
från 600 kronor, bäst.

Casino Barrière de 
Biarritz öppnade 
1901 och har en 
magnifik utsikt över 
Atlanten.

70-talsinspirerade 
restaurangen Le 
Surfing. Prova 
fiskburgaren!

9. shoppingen
                                                                              
➜ Torget Place Clemenceau är 
perfekt som utgångspunkt för att 
shoppa allt från svindyra design-
kläder och baskiskt hantverk till 
de rätta surfshortsen. Surfmärket 
Quiksilver har nära band till området 
och har en stor affär vid stranden 
Grande plage. Staden är också känd 
för sin goda choklad. Kolla gärna in 
konfektmekkat Maison Pariés  
på torget Place Bellevue.

Napoleon den tredjes 
semesterslott är numera 
stadens stora lyxhotell.

7. delikatesserna
                                                        
➜ Saluhallen i området Les  
Halles har alla tänkbara franska 
specialiteter, som sålts här i över 
ett århundrande. När du ändå är 
här, passa på att njut av en pris-
värd lunch i form av sex ostron 
och ett glas vitt för 60 kronor.

PARIS

Frankrike

Bordeaux

Biarritz

Baskien

Marseille
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