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34 TOP 10-SELECTIE

Top 10- 
selectie
1  Cappelle Medicee  36 - 37

2  Collegiata di San   38 - 39
 Gimignano

3  David  40 - 41

4  Duomo di Siena  42 - 43

5  Galleria degli Uffizi  44 - 45

6  Gucci Garden  46 - 47

7  Museo di San Marco  48 - 49

8  Piazza del Campo  50 - 51

9  Santa Croce  52 - 53

10 Torre Pendente  54 - 55
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36 TOP 10-SELECTIE

Cappelle Medicee1
De privékapellen en het mausoleum van de Medici 
herbergen de beste Florentijnse grafsculptuur van 
Michelangelo.

De Medicikapellen 
bestaan uit de crypte 
(een mausoleum voor 
de minder belangrijke 
Medici), de Cappella 
dei Principi (een grote, 
weelderige kapel voor de 
zes Medici-groothertogen) 
en de Sagrestia Nuova (de 
laatste rustplaats van vier 
belangrijke familieleden).

De crypte is het minst 
interessant. In de som-
bere gewelven liggen 
tussen koperen relingen 
de graven van 49 minder 
belangrijke Medici, allen in 
1791 hals over kop begra-
ven door Ferdinand III en 

pas wat waardiger herbegraven in 1857. Hiervandaan 
leiden trappen naar de Cappella dei Principi, een fami-
liemausoleum voor Cosimo I waarvan de bouw begon 
in 1604. Deze met marmer afgewerkte kapel met haar 
overdadige decoratie is de duurste opdracht die de 
Medici ooit gegeven hebben. Aan de muren hangen 
zestien wapens van de Toscaanse plaatsen waar de 
Medici de macht hadden.

Een gang leidt naar de Sagrestia Nuova (Nieuwe 
Sacristie), ontworpen als een contrast met de Oude 
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g van de Ponte 
Vecchio naar San 
Miniato al Monte
Deze route, vooral heuvelop, passeert belangrijke beziens-
waardigheden in Oltrarno en is uit te breiden met het  Palazzo 
Pitti (P102-105), de Giardino di Boboli (P88) en de Cap-
pella Brancacci (P82-83). Minder zwaar is het om andersom 
te lopen, heuvelafwaarts; neem dan bus 12 of 13 naar de 
Piazzale Michelangelo of San Miniato al Monte.

Steek de Ponte Vecchio over en volg de Via de’ Guicciar-
dini naar de Piazza Santa Felicita.

De Santa Felicita, waarschijnlijk de oudste Florentijnse kerk 
na de San Lorenzo, is bekend om Brunelleschi’s Cappella 
Capponi, die weer beroemd is door de Kruisafneming (1525-
1528) van de schilder Pontormo, een maniëristisch meester-
werk.

Neem de straat links van de kerk en sla direct rechts af de 
Via de’ Bardi in. Volg de Via de’ Bardi naar de Piazza de’ 
Mozzi als je het Museo Bardini wilt bezoeken. Sla anders 
links af, buig scherp af de Costa Scarpuccia op. Ga linksaf 
de Costa di San Giorgio in.

Costa di San Giorgio 19 was het huis van Galilei. In de straat 
ligt de Porta San Giorgio (1258), de oudste overgebleven 
stadspoort. Rechts is de ingang naar het Forte di Belvedere 
(1590-1595), die Buontalenti bouwde voor Ferdinand I, met 
een prachtig uitzicht vanaf de muren.

Sla bij Porta San Giorgio rechts af en volg de Via di Belve-
dere en de stadswallen voor uitzichten over olijfgaarden 
en de verre heuvels. Ga bij de Porta San Miniato en de 
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91FLORENCE  

kruising onderaan rechts. Sla na 150 m links af, de trapstraat 
Via di San Salvatore del Monte in. Deze stijgt langs kruisstaties 
omhoog naar de Viale Galileo Galilei.

Sla links af richting Piazzale Michelangelo. Ga rechtsaf; na zo’n 
50 m leiden een trap en terrassen links naar de San Miniato al 
Monte. De 11e-eeuwse met marmer beklede kerk is een bezoek 
waard, en als de Piazzale Michelangelo beneden erg vol is, is het 
uitzicht hier ook mooi.

Afstand 2 km
Tijd 45 min. of 2-3 uur met bezoek aan kerken, Museo Bardini en  Forte del 
Belvedere
Beginpunt Ponte Vecchio AFlorence 4e
Eindpunt San Miniato al Monte AFlorence 7f (buiten de kaart)
Lunch Cafés en restaurants met uitzicht op de Viale Galileo Galilei

Santa Felicita
BPiazza Santa Felicita C055 213 018 DDag. 9-12, 15-18 uur JGratis
Forte di Belvedere
BCosta di San Giorgio-Via di Belvedere C055 234 2822 DDag. 9 uur tot 
zonsondergang JGratis, behalve tijdens tijdelijke exposities
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste 
 lunchadressen
Hieronder volgt een aantal adressen in Florence (Firenze) waar je goed 
kunt eten in een lokale sfeer.

Antellesi (C-CC) 
Een gemoedelijke plek met houten tafels en traditionele gerechten.
BVia Faenza 9r C055 265 4616

Baldovino (CC) 
Een ontspannen sfeer en niet ver van de Santa Croce.
BVia San Giuseppe 2r C055 241 77 W www.baldovinobistrot.com
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123FLORENCE  

Student Hotel (€€)
Centraal gelegen, hip hotel van een keten met inmiddels ook vestigingen in 
Nederland. Informele sfeer, kleurige en comfortabele kamers in het histo-
risch decor van een eeuwenoud palazzo. Zwembad op het dak met fantas-
tisch uitzicht over de stad. Echt leuke plek.
BViale Spartaco Lavagnini 70-72 W www.thestudenthotel.com G8, 13, 13, 20

Westin Excelsior (CCC)
Het beste van de twee beroemde, deftige oude hotels op een nogal saai 
plein bij de rivier. De kamers zijn ouderwets-stijlvol, en hebben meer karakter 
dan die van het Grand aan de overkant.
BPiazza Ognissanti 3 C055 271 51 W www.westinflorence.com 
G11, 17 en pendelbus C

ETEN
OOSTELIJK FLORENCE

Alle Muratte (CC)
‘Fishing Lab’ staat er voor de naam van dit bekende Florentijnse restaurant. 
Laagdrempelig eethuis met op de kaart vernieuwende versies van traditio-
nele Toscaanse en Zuid-Italiaanse visgerechten. Gevestigd in een eeuwen-
oud pand met bogen en vervagende fresco’s op de muren.
BVia del Proconsolo 16r C055 240 618 W www.fishinglab.it
DDag. vanaf 11 uur G14, 23 en pendelbus B

Baldovino (CC) p 58.

Brandolino (€-€€)
Sfeervol restaurant met een moderne cuisine. Je kunt er terecht voor 
vlees- en visgerechten, maar ook voor pasta’s en pizza’s. Veel aandacht voor 
groente en ruim aanbod van vegetarische gerechten.
BPiazza di Madonna Degli Aldobrandini 3r 
C055 399 7593 W www.brandolinofirenze.it 
DDag. vanaf 11 uur

Cibreo (CC) P 59.

Da Ganino (C-CC) P 59.
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124 VERKEN DE STREEK PER REGIO

Dino (CC)
Dino is een zeer respectabel restaurant en serveert al jaren conse-
quent goed Toscaans eten aan generaties Florentijnen. 
BVia Ghibellina 47r C055 241 452 DGesl. zo en ma lunch

Enoteca Pinchiorri (CCC)
Ongetwijfeld is dit een van de beste (en duurste) restaurants van 
Florence. De heerlijke ambiance van een 15e-eeuws paleis, het 
eten en de wijnkelder zijn ongeëvenaard, al zijn de verheven sfeer 
en het ceremonieel rond het eten hier niet ieders smaak.  
Jasje-dasje aanbevolen voor de mannen.
BVia Ghibellina 87 C055 242 777 W www.enotecapinchiorri.it 
DReserveren noodzakelijk. Di-za avond  G13, 23 en pendelbus B

Paoli (CC)
Het eten is hier misschien niet het beste van de stad, maar weinig 
Florentijnse restaurants zijn zo oud of mooi. De meeste mensen 
komen voor de sfeervolle eetzaal met gewelven en fresco’s: de lig-
ging is ook erg centraal (neem de zijstraat van de Via dei Calzaiuoli 
tegenover Orsanmichele). Reserveer of kom vroeg.
BVia dei Tavolini 12r C055 216 215 DDag. lunch en avond 
GIn het voetgangersgebied; dichtstbijzijnde lijnen 1, 6, 7, 11, 14

NOORDELIJK FLORENCE
Antellesi (C-CC) P 58.

Dolce Vegan (€-€€)
Leuk en modern ingericht restaurant waar alle gerechten veganis-
tisch zijn. Helemaal van deze tijd dus. Zoals de naam al zegt kun je 
er terecht voor desserts en andere zoetigheden, maar op de kaart 
tref je ook een compleet menu met pasta, hamburgers, kebab en 
vegan varianten op bekende gerechten als scaloppine.
BVia Faenza 107r C0328 821 1220 W www.dolcevegan.it 
DWo-ma 7-23 uur Alle lijnen naar het treinstation

Le Fonticine (CC)
Dit bekende, door een familie gedreven restaurant combineert 
schotels uit Toscane en Emilia-Romagna. De rustieke sfeer lijkt 
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30 REISWIJZER

POST 
De Italiaanse posterijen kunnen erg traag zijn. In Florence is het hoofd-
postkantoor op Via Pellicceria 3 (C055 218 156). De postkantoren zijn 
ge woonlijk geopend ma-vr 8.15-18 uur (za tot 12.30, gesl. zo. Zie ook 
www.poste.it.

Praktische tips

GELD
De munteenheid is de euro. Er zijn voldoende geldautomaten. Pin-
passen en creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd. In kleine 
winkels en restaurants en bij benzinestations op het platteland moet 
je dat van tevoren even vragen.

TOERISTENBUREAUS
Toeristenbureaus in Florence
Via Cavour 1r 
C055 290 832
www.visitflorence.com

Borgo Santa Croce 29r
C0338 927 7064

Piazza della Stazione 4/A
C055 212 245

Andere toeristenbureaus
Via Bicchieraia
Arezzo
C0575 377 511

Cortona Mia
Tourism Portal
www.cortonamia.com

Piazzale Giuseppe Verdi
Lucca C0583 583 150

Piazza Vittorio Emanuele II
Pisa 
C050 42 291

Piazza del Duomo 4
Pistoia 
C0573 21 622

Piazza del Duomo
San Gimignano
C0577 940 008

Piazza del Campo 69
Siena 
C0577 282 384

Viale G Carducci 10
Viareggio 
C0584 962 233
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TELEFOON
Met je mobiele telefoon kun je in de EU tegen hetzelfde tarief bellen als 
in Nederland of België. Ook kun je (als je WiFi hebt) goedkoop bellen via 
 Skype en What’s App. Toets als je ter plaatse belt altijd 0039 in (internatio-
nale landencode voor Italië) en dan het nummer zoals in deze gids vermeld.

AMBASSADES EN CONSULATEN
Nederland 
C(0039) 06 322 86001  
(ambassade Rome)
C(0039) 055 074 9108  
(consulaat Florence)

België 
C(0039) 06 360 9511  
(ambassade Rome)
C(0039) 055 282 094
(consulaat Florence)

Bellen van en naar Italië
Naar Italië: 00 39, netnummer incl. 
de 0, abonneenummer.
Naar Nederland: 00 31, netnummer 
zonder 0, abonneenummer.

Naar België: 00 32,  
netnummer zonder 0, 
abonneenummer.

ALARMNUMMERS
Politie: 112
Brandweer: 115
Ambulance: 113

Pech onderweg (ACI): 
116

FOOIEN 
ja    3  Nee 5
Hotels (als bediening inbegrepen is) 3 10–15%
Restaurants (als bediening niet inbegrepen is) 3 10–15%
Cafés/bars (als bediening niet inbegrepen is) 3 minimaal 1 1 
Taxi’s 3 15%
Kruiers 3 1 1
Kamermeisjes 3 1 1 à 1 2 per dag
Toiletjuffrouw 3	 min. 30 cent

GEZONDHEIDSTIPS
Zon Je kunt verrassend snel verbranden, zelfs bij een bewolkte lucht, dus 
zonnebrandolie is altijd aan te raden.

31PRAKTISCHE TIPS
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
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