
CÔTE D’AZUR  A Rivie-
ra Francesa é uma festa. 
Entre Marseille e Monte 
Carlo, passando por Tou-
lon, St. Tropez, Fréjus, 
Cannes, Antibes, Nice 
e Mônaco, o percurso é 
curto, mas os lugares se 
multiplicam em centenas 
de cafés, praças, restau-
rantes, mercados e praias 

além de dezenas de eventos que vão 
do Festival de Filme em Cannes ao 
Gran Prix de Mônaco. O The Riviera 
Times, em sua edição de maio, apre-
senta o calendário diário dos acon-
tecimentos na Côte d’Azur.  Do dia 
primeiro até trinta e um, a progra-
mação é intensa nas redondezas. 
São mais de 65 atividades progra-
madas entre concertos, regatas, 
festivais de Jazz, apresentações de 

teatro, operetas, exposições de arte, 
feiras de vinho e flores.

CANNES E MÔNACO Vive-se in-
tensamente na Riviera. Os dias po-

dem começar nas praias, seguir 
nos barcos e ancorar num dos 
eventos da região. Os mais es-
trelados são o Grand Théâtre 
Lumière, do Festival de Cannes 
e o Paddock Club ou o Murray 
Walker, de Mônaco. Em Cannes, 
os ingressos são restritos aos 
convidados e aos credenciados. 
Em Mônaco, o acesso à maes-
tria dos pilotos e a emoção do 
ronco dos motores está condi-

cionado a compra de tickets. Os 
valores oscilam entre 100 e 4.200 
euros. Este último garante alguns 
privilégios, entre eles o acesso ao 
circuito e o prazer de circular nos 
“pits walk-about”.

MAR E MONTANHAS Os jornais 
da região são fartos em anúncios 
imobiliários.Você pode alugar 
apartamentos, casas ou mansões, 
com vista para o mar ou incrus-
tadas nas montanhas. Alugam-
se barcos também, de todos os 
portes. Alguns são mini navios 
e os preços estão longe de serem 
pequenos. Os anúncios dos spas, 
resorts e hotéis são um convite ao 
paraíso. A Riviera Francesa é tão 

desejada que, só em Cannes, os 

guias especializados con-
tabilizam 217 hotéis.

CAFÉS, VINHOS E FRU-
TOS DO MAR A Cote 
d’Azur é um dos mais co-
biçados nomes do mun-
do. E a palavra Riviera, caracteriza, 
originalmente, a costa francesa que 
vai de Nice a Menton e a italiana 
que compreende as cidades entre 
Ventimiglia e Gênova. Os franceses 
se encarregaram de ampliar esta 
caracterização. Generosamente 
estenderam a denominação Ri-
viera ao amplo espaço da costa 
mediterrânea que vai de Bandol 
a Menton. Uma região coberta de 
cafés e restaurantes onde é possível 
degustar deliciosos vinhos franceses 
e italianos e saborear à especialíssima 
gastronomia farta em frutos do mar, 
pastas, crepes e risotos.

ANTIBES Antibes é um capítulo à 
parte. Não foi por acaso que os artistas a escolheram como seu 
lugar preferido. Nascida originalmente Antipolis, quatro séculos 
AC, sob domínio dos gregos da Massalia, posteriormente caiu 
nas mãos dos Romanos. Depois foi dos piratas e finalmente 
dos Bárbaros. Todos os povos desejaram Antibes. Ponto mili-
tar estratégico, com fortificações centenárias, os reis da França 
tiveram ali, chave da sua de-
fesa, assim como Napoleon 
Bonaparte, que em 1794, es-
colheu Antibes para instalar 
sua família.

MURALHAS E GERÂNIOS 
Com dois mil e quatrocen-
tos anos, a cidade guarda 
a cultura, a arquitetura e a 
arte de cada povo que a do-
minou. Senhora do tempo e da 
história reina serena sob a sua 
herança. Um conjunto de mura-
lhas, ruas estreitas, casas, cas-
telos e igrejas que enchem de 
encantamento todos os olha-
res. Andar pelas vielas de 
Antípolis é como percorrer 
um labirinto de pedras, que 
a cada esquina nos surpre-
ende com suas janelas co-
bertas de gerânios, bougan-
villes e eras, que despencam 
pelas paredes rústicas tufos 
de cores, anunciando que An-
tibes continua viva, bela e sedu-
tora assim com a Cote d’Azur.
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São mais de 65 
atividades progra-
madas entre con-
certos, regatas, 
festivais de Jazz, 
apresentações 

de teatro, opere-
tas, exposições 

de arte, feiras de 
vinho e flores.

 O The Riviera Times, 
em sua edição de 

maio, apresenta o ca-
lendário diário dos 
acontecimentos na 

CÔte d’Azur. 

A Riviera Francesa 
é uma festa. 

Entre Marseille 
e Monte Carlo, o 

percurso é curto, 
mas os lugares 

se multiplicam em 
centenas de cafés, 

praças, restaurantes, 
mercados e praias.

Vive-se intensamen-
te na Riviera. Os 

dias podem come-
çar nas praias, se-
guir nos barcos e 
ancorar num dos 

eventos da região.
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