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Paris

Cosmopolitan and glamorous, Nice is the capital
of the Côte d’Azur and a paradise for art lovers,
epicureans and sports fans. Formerly nicknamed
‘Le Petit Paris d’Hiver’, the seafront city is the
second most visited place in France after Paris
and hosts Europe’s greatest carnival in the last
two weeks of February. Words : Jon Bryant

Nice, capital of
France’s Côte
d’Azur and one of
the most beautiful
cities on the
Mediterranean.

50

51 MARCH

New Latitudes
Clockwise
from top:
The Promenade des
Anglais runs along
Nice’s Mediterranean
seafront for five miles.

T
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The Hotel Negresco
is Nice’s most famous
landmark, complete
with sumptuous
ballroom and staff in
tailcoats.
The Coulée Verte is
a park right in the
centre of the city, a
great place for a stroll.
The giant heads and
floats of Nice carnival
which takes place
every February and
March. This year the
theme is Outer Space.
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Inset:
Socca is a traditional
chickpea flour
flatbread and is
served in the city’s
Old Town.

shops and design emporia. Place
Rossetti, with its fountain and
cathedral, is a great place to have a
honey and lavender ice-cream on a
hot afternoon.
Later in the evening, stop for a

drink in Wayne’s Bar for tabletop
dancing and live music or maybe a
cocktail at Puzzle Bar, Au Fût et à
Mesure or, overlooking the sea, at
Movida which stays open until the
early hours.
Not much gets going until late
morning so it’s a good opportunity
to visit the fresh-produce markets
which take over the city’s squares.
The stalls along the Cours Saleya
are a photographer’s dream:
sunflowers, antiques (on Mondays),
film posters, dried fruit, sardines,
curvy squashes, zucchini flowers
and barrels of floating olives.
Besides the ubiquitous Salade
Niçoise, other local specialities

worth trying are the Pissaladière
(caramelised onion tart) and Socca,
a chickpea-flour pancake, hugely
popular at Chez Pipo on Rue
Bavastro near the port.
The Promenade du Paillon,
30 acres of parkland right in
the centre, is perfect for a
shady picnic. It has children’s
playgrounds, spaces for teenagers
to play football and a
huge area devoted
to dancing water
fountains. The
park ends beside
Place Garibaldi,
ideal for a platter
of seafood at the
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Mediterranean. Two centuries on,
a coffee and croissant on one of the
promenade’s many café terraces
is the best way to begin a visit to
Nice. Lining the promenade are
the many Belle Époque villas and
holiday apartments which give Nice
its seaside personality as well as its
two landmark hotels, the stunning
Art Deco façade of the Palais de la
Méditerranée and the pink dome of
the Hotel Negresco.
Set back from the lines of
blue chairs and palm trees of
the promenade is the old town,
Le Vieux Nice. There, narrow,
medieval lanes are home to scores
of fashion boutiques, souvenir
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he carnivals would have
already been in full swing
when Britain’s Queen
Victoria used to spend
her winters in Nice in the 1890s –
with a staff of 100 – in a majestic
palace overlooking the city. She
popularised the whole coast with
European royalty and it has felt
regal and glitzy ever since.
Today the giant burlesque heads,
oversized floats and marching
bands of the carnival parade along
a short section of the Promenade
des Anglais, Nice’s famous seafront
esplanade which stretches for
five miles along the sweep of the
Bay of Angels. It takes its name
from Nice’s English residents
who, in the 1820s, decided to
construct a walkway beside the

Café de Turin which has been
serving trays of oysters, fish soup
and mussels for over a hundred
years.
Until the start of the 20th
century, Nice was known as the ‘Le
Petit Paris d’Hiver’ (Little Winter
Paris), because of its mild winters
and lively casinos. Aristocrats
would stroll along the seafront
with their little dogs, fur coats
and pioneering sunglasses.
In the same period,
Tsar Nicolas II had an
orthodox cathedral
built for the ‘Riviera
Russians’ near Nice’s
beautiful train station
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(the railway arrived in 1864). Its
green and gold onion-bulb spires
are an urban work of art to go with
the Art Deco, Art Nouveau and
Belle Époque buildings. The city
still has a large Russian population
today with boutiques selling caviar,
vodka and Matryoshka dolls.

The most visited museum in
Nice is dedicated to Russian-born
artist Marc Chagall where many
of his most famous works hang
alongside lithographs, mosaics and
a film which explains his floating
figures, violins and donkeys.
A short walk further up the

same hill, takes you to the Matisse
Museum (Avenue des Arènes de
Cimiez), Nice’s most famous art
location. Set in a terracotta and
mint-shuttered villa overlooking
the city’s Roman ruins, it houses
400 of painter Henri Matisse’s
cut-outs.
Nice’s most romantic gallery
is the Beaux-Arts Museum, also
housed in a beautiful old villa.
There’s a room dedicated to
Raoul Dufy and the mesmerising
Crucifixion by Bronzino. For lovers
of more contemporary work, the
modern art gallery, MAMAC, is
over the other side of the city in a
huge four-storey building full of

Where to stay

Where to eat

Where to shop

Hotel La Pérouse
11 Quai Rauba Capeu
06300 Nice
(double room with seaview
from EUR200)
www.hotel-la-perouse.com

Le Bistro Gourmand
3 rue Desboutin,
06300 Nice
(three-course lunch EUR27)
www.le-bistro-gourmandrestaurant-nice.com

Fragonard
boutique
11 cours Saleya
06300 Nice
www.fragonard.
com/fr/boutique/nice

Hotel Windsor
11 rue Dalpozzo
06000 Nice
(double room from EUR87)
www.hotelwindsornice.
com

Comptoir du Marché
8 rue du Marché
06300 Nice
(three-course lunch EUR30)
https://eater.space/
comptoir-du-marche-nice

Fashion Gallery
5 rue Sainte Suaire
06300 Nice
www.facebook.com/
FashionGallery.Nice.
France/

Hotel Aria
15 avenue Auber
06000 Nice
(double room from EUR73)
www.hotel-aria.fr

SuperBol
11 ter rue du Congrès
06000 Nice
(two-course
lunch from
EUR16)
www.
superbol.fr

Galeries Lafayette
6 avenue Jean Médecin
06000 Nice
www.galerieslafayette.
com/
magasin-nice/
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assemblage, thought-provoking
images, crushed cars and pop
art. Christo, Yves Klein and Niki
de Saint Phalle all feature and a
current exhibition by Canadian
sculptor, Liz Magor runs until 13
May. There’s also a room by ‘Ben’
the Niçois artist who writes quirky
aphorisms in playful, cursive
writing that appear on pencil
cases and school bags across
France.
Nice is a very cinematic, arty
city but has also become the
sporting capital of the south
of France. Local football team,
OGC Nice, play in the futuristic
Allianz Riviera stadium (Le
Grand Stade de Nice) which was
completed ready for the European
Championships in 2016. It also
hosts rugby matches and is home
to France’s national sporting
museum (special buses and trains
are organised on match days). The
stadium is a candidate to hold the
UEFA Super Cup in 2020.
A new brewery has just
opened near the stadium, Blue
Coast, whose ‘ambassadors’
include Formula One racing
drivers, Jenson Button and Daniel
Ricciardo, who sometimes serve
behind the bar.
The city is the finish of the
annual Paris-Nice cycling race
which takes place at the start
of March. It has a marathon (to
Cannes) and scores of road races
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and fun runs. It is also the venue
for the extreme triathlon event,
Ironman, in late June. At dawn,
competitors swim off into the
ocean for 3.8 kms, cycle 180 kms
into the mountains and then run
42 kms through the city, ending
on the Promenade des Anglais.
This year, for the first time, there
is a half-Ironman event (70.3)
also taking place in Nice.
For a more relaxing voyage
around the city, it’s easy to hire
bikes at one of the Velo Bleu
stations. Otherwise, mopeds,
Segway and rollerblades are all
for hire. Best of all though, is to
walk up to the ruined castle on
the Colline du Château and
look out across the city from
the viewing stations, a
panorama that has appeared
in everything from Hitchcock’s
“To Catch a Thief” to the opening
car chase in the first “The
Transporter” movie.
Nice is also the perfect base
to visit Monaco and the MonteCarlo casino, Cannes, the Lérins
islands, hilltop Eze, the art
galleries of Saint Paul-de-Vence
and the perfumeries in Grasse but
there no real need ever to leave
the city.

Clockwise
from top left:
A birds eye, aerial
view of the new
tramline and park
with the city and
hills of Nice, France
in the distance.
The famous ParisNice cycle race
takes place every
March and was won
last year by Sergio
Henao by just two
seconds.
Castle Hill (Colline
du château) park
has a waterfall,
cafés, playground
and the ruins of the
hilltop château.
The Musée Matisse
in a pretty, 17th
century villa, is
dedicated to the
works of French
artist Henri Matisse.
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สีสันแห่งเมืองนีซ

สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเมืองหลวงแคว้น Cote D’Azur ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
ที่เปรียบดั่งสวรรค์ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของนักเดินทางที่ชื่นชอบอาหารรสเลิศ
หลงใหลงานศิลป์หลากสมัย และเป็นแฟนกีฬาตัวยง
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แปลและเรียบเรียงโดย เพ็ญรพี รามอินทรา
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ม่มีอะไรดีไปกว่าการเริ่มต้นวันใหม่
ที่นีซโดยการนั่งจิบกาแฟหอมกรุ่น
และละเลียดครัวซองท์ชุ่มเนย
ในคาเฟ่น่ารักบน Promenade des
Anglais ถนนชื่อดังที่ทอดยาวเลาะ
ริมหาด พร้อมดื่มด�่ำความงามของ
อาคารเก่ายุค Belle Époque เมื่อต้อง
แสงตะวันยามเช้า
ด้านหลังแนวต้นปาล์มของถนนเลียบ
ชายหาดคือ Le Vieux Nice หรือย่าน
เมืองเก่าอันทรงเสน่ห์ ถนนสมัยยุคกลาง
แม้จะแคบ แต่มีร้านรวงต่างๆ ตั้งอยู่
เรียงราย ในช่วงเช้าบรรยากาศแถบเมืองเก่า
จะเงียบสงบ เว้นเสียแต่ตรงจตุรสั กลางเมือง

อันเป็นที่ตั้งของ Cours Saleya ตลาดเช้า
ชื่อดังของเมือง
ร้านค้าสองข้างทางอัดแน่นด้วย
ดอกไม้สีสันสดใส ผักและผลไม้สดส่งตรง
จากฟาร์มของเก่าน่าสะสม (มีเฉพาะ
วันจันทร์) โปสเตอร์ภาพยนตร์สุดคลาสสิก
ผลไม้แห้ง ปลาซาร์ดีน ฟักทองลูกยักษ์
ดอกซุกินี่เหลืองอร่าม และมะกอกหลากสี
ลอยล่องในถังใหญ่
มาเดินตลาดทัง้ ที ต้องไม่ลมื
ชิม Salade Niçoise
สลัดแสนอร่อยที่มี
ต้นก�ำเนิดจากนีซ
และอาหารขึ้นชื่อ

ของเมืองอย่าง Pissaladière (ทาร์ต
หัวหอมใหญ่สีน�้ำตาลสวย) และ Socca
(แพนเค้กที่ท�ำจากแป้งถั่วลูกไก่)
เลือกซื้ออาหารเสร็จแล้ว อาจย้ายมา
นัง่ ปิคนิคใต้เงาไม้ใน Promenade du Paillon
สวนสาธารณะใหญ่ร่มรื่นใจกลางเมือง
ปลายสุดของสวนจรด Place Garibaldi
เหมาะกับการลิ้มลองอาหารทะเลรสเลิศ
ของ Café de Turin ที่เสิร์ฟหอยนางรม
ซุปปลา และหอยแมลงภู่สดจาก
ท้องทะเลมาเป็นเวลากว่า
หนึ่งร้อยปีแล้ว
ส�ำหรับผู้ที่รักศิลปะ
ต้องมุ่งหน้าไปยัง

พิพิธภัณฑ์ Matisse ที่เป็นแหล่งงานศิลป์
ที่โด่งดังที่สุดในนีซ ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์
Beaux-Arts ในตึกเก่าแก่ตระการตา และ
ปิดท้ายด้วย MAMAC พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัย
นอกจากนี้ นีซยังได้ชอื่ ว่าเป็นเมืองหลวง
แห่งการกีฬาของฝรัง่ เศสตอนใต้ สนามกีฬา
ล�้ำยุค Allianz Riviera ก่อสร้างขึ้นส�ำหรับ
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป
ปี 2016 อีกทั้งยังจัดการแข่งขันรักบี้
และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
ของฝรั่งเศส
รายการกีฬาอื่นๆ รวมถึงการแข่งขัน
จักรยานปารีส-นีซในเดือนมีนาคม
งานวิ่งมาราธอนสู่เมืองคานส์ และการ
แข่งขันไตรกีฬาคนเหล็ก (ว่ายน�้ำ 3.8 กม.
ปั่นจักรยาน 180 กม. วิ่ง 42 กม.) ในเดือน
มิถุนายน
ในเมืองมีสถานี Velo Bleu ให้เช่า
จักรยานเพื่อปั่นเล่นชมเมืองอยู่ทั่วไป หรือ
หากสนใจส�ำรวจเมืองด้วยรถจักรยานยนต์เล็ก
รถ Segway (คล้ายสกูตเตอร์ไฟฟ้า) หรือ
โรลเลอร์เบลดก็มีให้เช่า แล้วขึ้นไปชม
ทิวทัศน์ของเมืองบน Colline du Château
ภาพเมืองริมฝั่งน�้ำสีน�้ำเงินระยับสุดลูกหู
ลูกตานั้นสวยงามจับตา และจะท�ำให้คุณ
หลงรักนีซอย่างยากจะถอนตัว

หน้านี้ตามเข็มนาฬิกา
จากบน
วิวชายหาดที่แสนสวยใน
เมืองนีซ
สวนสาธารณะ Coulee
Verte อยู่ใจกลางเมืองและ
เหมาะกับการเดินเล่น
สนามกีฬา Allianz
Riviera สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ในการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์ยุโรป
Salade Ni oise
แสนอร่อยที่มีต้นก�ำเนิด
จากนีซ
วิวมูมสูงจากรูปปั้นเทพ
เจ้าอพอลโล มองเห็นทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนระยิบระยับ
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