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Азурна обала или Француска ривијера је део француске обале Средоземног мора. 

Азурна обала обухвата обалу између места Касис и места Ментон на италијанској граници. 

Област припада региону Прованса - Алпи - Азурна обала и обухвата малу кнежевину 

Монако. Позната туристичка места на Азурној обали су: Сен Тропе, Антиб, Кан, Ница, 

Монако и Ментон. Прованса је бивша римска провинција и бивши регион Француске, који 

је данас део региона Прованса - Алпи - Азурна обала. Налази се на југоистоку Француске, 

у залеђу Азурне обале и граничи се са Италијом. 

Прованса - Алпи - Азурна обала заузима територију од 31.400m2, где живи 

приближно 4,9 милиона становника. Једној од најстаријих туристичких регија Европе име 

је дао француски писац Стефан Лигијер, у роману “La Cote d`Azur” 1887. године. 

Азурна обала је са једне стране плава медитеранска пучина, а са друге планинско 

залеђе Прованса. Између медитеранског акваторијума и планинског залеђа налази се 

питома пешчана плажа. Француска ривијера има медитеранску климу са сунчаним, врућим, 

сувим летима и благим зимама, једна од најпријатнијих светских клима.  

Азурна обала је према географском простору који заузима релативно мала регија, 

али једна од најразвијенијих и најстаријих туристичких регија на свету. Развој туризма на 

Азурној обали и откривању њених туристичких вредности допринеле су познате личности 

западне Европе које су случајно или намерно путовале кроз ове крајеве. Оне су пронашле 

глас о овим туристичким, рекреативно - балнеолошко - ваздушним погодностима ове регије 

и то лансирале као њену туристичку вредност. 

Историјско и економско подручје Азурне обале представља атракцију за туристичку 

привреду. У приобалним деловима регије, од природних делатности најзаступљенији су 

туризам и угоститељство, трговина, занатство и бродоградња. У департманима који се 

налазе на обали привреда се базира на туризму купалишног типа, мада је у последње време 

све заступљенији културни, конгресни и манифестациони туризам. У деапартманима који 

се налазе у планинским крајевима, у залеђу приморја, локална индустрија се базира на 

воћарству, виноградарству, узгоју цвећа за потребе индустрије парфема, ситном сточаству 

и туризму. Азурна обала је најважнија туристичка регија Француске. Туристи могу 

обилазити велике градове, уживати у природним лепотама, одмору и атракцијама малих 

локалитета. 



Француска ривијера има 115 километара обала и плажа, 18 терена за голф, 14 

скијалишта и 3.000 ресторана. Протеже се дуж Средоземног мора и јединствен је спој 

традиције и туризма. Више од 300 сунчаних дана годишње, небо боје индига, савршена 

медитеранска клима и чист ваздух подно Алпа испуњен мирисом јасмина и мимоза, 

аргументовали су титулу најлепше обале на свету. 


