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Attraktiv 3-værelses ejerlejlighed beliggen-
de i gåafstand til strand, indkøb, banegård, 
restauranter og lystbådehavn.

Lejligheden er beliggende i en nyere ejen-
dom, opført i 2003. Alt fremtræder nyt og 
indbydende. Til ejendommen hører fælles 
swimmingpool.

Ejendommen er beliggende i lukket område, 
hvortil der alene er portadgang med kode 
(gående eller kodet fjernbetjening i bil).

Direkte adgang til sydvestvendt balkon fra 
såvel stue som køkken. Flot udsigt fra stue, 
køkken og balkon til bjergene i baglandet. 
Især smuk om aftenen, hvor der er lys i de 
mange småhuse på bjergsiderne.

En rigtig ferielejlighed centralt beliggende 
for udflugter til baglandet eller langs Côte 
d´Azur (Cannes 7 km, Antibes 5 km).

KONTAKT:
Tlf.: 70 216 216

E-mail: fje@edc.dk
www.sameje-sydfrankrig.dk

Få yderligere oplysninger om sameje, vilkår, ledige andele, priser m.m ved at kontakte vores ekspert på denne ejerform: Finn Jensen











Vallauris – Golfe Juan
– to byer i én!

Vallauris og Golfe Juan er 2 byer, der næsten er vokset sammen. Vallauris er en by med en lang tradition for potte- og kera-
mikarbejde. Kort efter krigen fik Picasso en lejlighed i Golfe Juan med udsigt over havnen. Nede på stranden mødtes Picasso 
tilfældigt med Susanne og Georges Ramié, som ejede pottemagerværkstedet Madoura i Vallauris. Dette møde fik den allerstørste 
betydning for pottemagerbyen. Picasso begyndte at arbejde i keramikværkstedet Madoura. Allerede det første år bestod hans 
produktion af 2.000 lervarer. I dag er Vallauris et af Frankrigs største keramikcentre. Galerie Madoura er stadig det bedste og 
sikreste sted at gøre sine indkøb, hvis man vil have noget af højeste kvalitet.

Golfe Juan er den sidste berømte strand før Cannes, og det var her, Napoleon gik i land med sine 800 mand, da han i 1815 var
flygtet fra Elba. Golfe Juan er en herlig badeby med den kilometerlange strand med gyldent sand og elegante palmer. Golfe Juan 
har 2 havne, den gamle havn, ”Vieux Port”, som er reserveret fiskerne, og den nye havn, ”Port Camille Rayon”, hvor store lyst-
både fra hele verden er repræsenteret. Den nye havn er omkranset af restauranter, hvor man kan få et godt måltid til en fornuftig 
penge og samtidig nyde miljøet og udsigten.

For at få flere oplysninger om Vallauris- Golfe Juan kan følgende link anbefales: www.vallauris-golfe-juan.fr. Her findes et hav 
af oplysninger om byerne, videofilm fra museerne, bådhavnen oma.


