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ROUTE
toscane autoroute
OVER DE ROUTE

Deze route brengt je van Florence naar Volterra via het Chianti-wijngebied. Je rijdt via een
klooster buiten Florence naar het dorp Panzano om lekker te eten. Daarna rij je door naar
Greve met zijn gezellige dorpsplein en ga je wijnproeven met uitzicht in Monteriggioni.
Vervolgens leer je alles over kristal en pasta in het historische Colle di Val d'Elsa. Via een
slingerweg met cipressen en graanvelden eindig je in het middeleeuws ogende Volterra.

DE WIJKEN

Panzano is een charmant dorpje in de Chianti-streek. Het ligt op een heuvel en heeft een klein
plein en een centraal gelegen kerk: de Pieve di San Leolino. Dankzij de oude gebouwen en het
fantastische uitzicht is het een leuk plaatsje om doorheen te wandelen. Greve is de
bekendste plek van het Chianti-gebied, wat vooral te danken is aan de bekende Chianti
Classico-wijn met het zwarte haantje. Op het gezellige dorpsplein vindt op zaterdagochtend
een warenmarkt plaats en aan dit plein liggen ook loggia's (overdekte terrassen) met
restaurants en bars. San Gimignano ligt tussen Siena en Florence en is bekend om zijn
saffraan en witte vernacciawijn. In hoogtijdagen stonden er in het stadje maar liefst 72 torens,
waarbij gold: hoe meer macht en geld de bezitter had, hoe hoger de toren. San
Gimignano staat ook nu nog bekend als de stad van de torens en is in de zomer erg
toeristisch. Het net ten noorden van Siena gelegen Monteriggioni is een kleine
ommuurde vestingstad. Er is een centraal gelegen kerk met een plein en er zijn winkels en
restaurants. Vanaf de stadsmuur die je kunt beklimmen, heb je een mooi uitzicht over de
omgeving. De plaats ligt aan de pelgrimsroute van Canterbury naar Rome, de Via Francigena.
Het stadje Colle di Val d'Elsa is internationaal bekend om zijn kristallen glazen en kunst; maar
liefst vijftien procent van de wereldproductie wordt hier gemaakt. De plaats bestaat uit een
nieuwer, lager gedeelte en een oud historisch centrum in het hoger gelegen deel. De delen
zijn met elkaar verbonden via een steil pad en een lift. In Colle di Val d' Elsa kun je goed eten
en er zijn veel ambachtswinkels. In Volterra waan je je nog een beetje in de middeleeuwen,
waardoor de stad veel toeristen aantrekt. Hoogtepunten zijn de Duomo, het Palazzo dei Priori
en een groot Romeins amfitheater aan de rand van de stad. Eens per jaar wordt in de laatste
week van augustus de Settimana Medievale gehouden, waarbij iedereen in middeleeuwse
kostuums verkleed gaat en er paardenraces en kruisboogtoernooien plaatsvinden.

WEINIG TIJD

Gelateria in Piazza, San Gimignano + La Cantina di Beppe, Volterra + Lotti
Terrecotte 1926, Colle di Val d'Elsa + Antica Macelleria Falorni, Greve + Bar dell' Orso,

Monteriggioni

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 113.80 km)
De route start aan de zuidkant van Florence bij de stadspoort Porta Romana. Neem op de
rotonde de Via Senese omhoog richting Galuzzo en rij naar Via Certosa om een klooster te
bezoeken 1 . Ga verder op de Via Cassia (SR2) richting het plaatsje Tavarnuzze. Daarna volg je
de SP69 naar Impruneta. Volg vanuit deze plaats de borden naar Strada in Chianti en ga door
op de regionale weg SR222 naar Greve voor het gezellige dorpsplein en lekkere worst 2

3.

Rij terug naar het begin van het dorp, sla na het benzinestation links af naar Via Buondelmonti
en ga de Via Montefioralle op om wijn te proeven bij een Italiaanse familie 4 . Neem de Via
Case Sparse (Montefioralle) naar Via S. Cresci. Ga rechtdoor en neem vrijwel meteen
een scherpe bocht naar links bij Località S. Cresci. Ga verder naar Panzano In Chianti. Neem
Via della Conca d'Oro (SP118), sla op de splitsing links af naar SR222 om in de dorpskern te
eten bij een wereldberoemde slager (5). Rij terug naar de SR222 en ga voorbij Castellina in
Chianti weer rechtsaf naar de SP51. Neem links de Via Cassia Nord (SR2). Neem op de
rotonde de 3e afslag en rij door op de Via Cassia Nord (SR2) voor goddelijke pasta 6 . Rij door
naar boven en parkeer de auto op het parkeerterrein. Wandel de muren op voor een mooi
uitzicht en koop een fles lokale wijn 7 8 . Neem de SP5 naar Colle di Val d'Elsa waar je in het
moderne, lager gelegen deel een glasmuseum kunt bezoeken 9 . In het hoger gelegen deel
zijn ambachtswinkels en kun je lekker gaan eten op een stadspoort 10 11 12 . Ga door op de
SP68, SP36 en SP1 naar San Gimignano. Vlak voor je het plaatsje binnenrijdt, zie je aan de
rechterkant Agriturismo Sovestro met een restaurant met terras 13 . Beklim in San
Gimignano een toren, eet een ijsje of koop een houten souvenir voor je keuken 14 15 16 . Voor
een wijntje met uitzicht ga je naar 17 . Neem op de rotonde aan de zuidkant van San
Gimignano de SP47 naar Castel San Gimignano. Neem op de splitsing een scherpe bocht
naar rechts en rij het dorp door naar de Via de Castel San Gimignano (SR68). Die brengt je via
een slingerende weg naar Volterra. Parkeer je auto in de garage of het parkeerterrein aan de
voet van het dorp en bezoek het gemeentehuis, neem een glas wijn met een kaasplateau of
leer pasta maken 18 19 /20/.
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1 MONASTERO CERTOSA FIRENZE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

6 BAR DELL' ORSO - ETEN & DRINKEN

Aan de rand van Florence, aan het begin van de Chianti-streek ligt Monastero Certosa

Bij Bar dell' Orso aan de doorgaande weg naar Monteriggioni serveren ze pasta's om van te

Firenze, dat in 1341 gebouwd werd. Het klooster wordt nog altijd bewoond, maar is ook

dromen. Probeer de handgemaakte pici (typische dikke spaghetti uit Siena) met romige pesto

toegankelijk als je een rondleiding wilt volgen. De monniken zijn erg gastvrij en laten je graag
zien hoe ze leven. Vanuit het klooster, dat gebouwd is op de top van een heuvel, heb je een
mooi uitzicht over Florence en de heuvels. Je kunt er likeuren en destillaten proeven die

en stukjes verse tomaat. Of neem de lasagne van het huis. Het restaurant is erg bekend in
Toscane om zijn simpele en smakelijke gerechten. Sommige zakenlui rijden er in de

bereid zijn volgens eeuwenoude tradities.
via della buca di certosa 2, florence, www.cistercensi.info, +39(0)55-2049226, uitsluitend
toegankelijk tijdens rondleidingen, elk heel uur, zomer di-za 9.00-11.00 & 15.00-17.00, zo
15.00-17.00. winter di-za 9.00-11.00 & 15.00-16.00, zo 15.00-16.00, heilige mis zo
10.00-11.00, rondleiding gratis, maar een donatie wordt op prijs gesteld,

lunchpauze zelfs helemaal voor op en neer vanuit Siena. Zorg dat je reserveert of vroeg komt,
want dit no-nonsense restaurant loopt snel vol met locals.
via cassia nord 23, monteriggioni, www.bardellorso.it, +39(0)577 -305074, dagelijks
7.00-22.00, bord pasta € 8, hoofdgerecht € 16,
7 WANDELING OP DE MUUR VAN MONTERIGGIONI - LEUK OM TE DOEN

Vestingplaats Monteriggioni is een zogenaamde borgo, een klein middeleeuws dorp dat is
2 ZATERDAGMARKT IN GREVE - LEUK OM TE DOEN

Op de zaterdagmarkt in Greve staat het centrale plein wekelijks vol met kramen met lekkers
en andere koopwaren. Je kunt er broodjes geroosterd varkensvlees kopen, kazen, jams,
olijfolie, wijn en biologische groenten van de boeren in de omgeving. Het is alleen al leuk om
de markttaferelen te bekijken. Sluit je rondje op de markt af met een goede espresso op een
van de terrassen aan het plein of blijf hangen tot de lunch.
piazza giacomo matteotti, greve, za 8.00-13.00, entree gratis,

omsloten met een stadsmuur. Langs de 570 meter lange stadsmuur is om de zoveel meter
een stadstoren gemaakt. In totaal zijn er veertien torens langs de muur te zien. De burcht
werd gebouwd in 1213 en wordt zelfs genoemd in Dantes Divina Comedia. Je kunt
een wandeling op de muur van Monteriggioni maken, waarbij je een mooi uitzicht op de
Chianti-streek hebt. Let op: de wandelpaden langs de muur bestaan uit glas en draadstaal en
zijn niet geschikt voor mensen met hoogtevrees!
mure, monteriggioni, www.monteriggioniturismo.it, nov-mrt wo-ma 10.00-13.30 &
14.00-16.00, apr-half sep dagelijks 9.30-13.30 & 14.00-19.30, half sep-okt dagelijks 9.30-13.30
& 14.00-18.00, entree € 3,

3 ANTICA MACELLERIA FALORNI - ETEN & DRINKEN

Aan het centrale plein van Greve in Chianti vind je Antica Macelleria Falorni, het walhalla van
de Toscaanse gastronomie. Al sinds 1729 is dit hét ontmoetingspunt voor slowfoodfans en
andere lekkerbekken. Er hangt een intense geur van gekruide hammen en worstsoorten die
aan het plafond van de slager hangen. In de kelder van deze zaak liggen de pecorino-kazen
langzaam te rijpen. Kies een lekker glas chianti-wijn en proef de finnochiona, een zachte
salamisoort met venkelzaad.
piazza giacomo matteotti 71, greve in chianti, www.falorni.it, +39(0)55-853029, ma-za

8 FATTORIA CASTELLO DI MONTERIGGIONI - SHOPPEN

Bij Fattoria Castello di Monteriggioni wordt al meer dan vijftig jaar wijn gemaakt. In de
winkel liggen rijen met flessen wijn hoog opgestapeld langs de muren. Ook is er een tafel
waarop verschillende wijnen staan die je kunt proeven. Hier koop je de bekende
wijnen Chianti Classico en de Chianti Colli Senesi. Je kunt er een losse fles kopen of een
pakket met verschillende wijnen. De druivenvelden van deze wijnmaker liggen allemaal op de
heuvels tussen Siena en Monteriggioni.
via 1 maggio 25, monteriggioni, fattoriacastellodimonteriggioni.com, +39(0)577-304165,
dagelijks 10.00-19.30,

9.00-19.30, zo 10.00-19.30, glas wijn vanaf €4,
4 AZIENDA AGRICOLA MONTEFIORALLE - LEUK OM TE DOEN

Azienda Agricola Montefioralle is het bedrijf van de familie Sieni. Deze kleine
wijnboer specialiseert zich in de rode wijn Chianti Classico. Deze rodewijnsoort kun je
herkennen aan het haantje op de fles. Je kunt een rondleiding volgen, waarbij je alles leert
over wijn maken. Je bezoekt dan onder andere de wijngaarden en ziet hoe de wijn gebotteld
wordt. Je kunt ook gaan voor een proeverij, waarbij je diverse lokale wijnen proeft en uitleg
krijgt van de familieleden. Ze serveren er dan ook wat hapjes bij.
via montefioralle, greve in chianti, www.montefioralle.wine, +39(0)392 -8425595, dagelijks
10.00-17.00 (reserveren verplicht), wijnproeven € 15 (7 wijnen incl. hapjes),

5

9 MUSEO DEL CRISTALLO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Aan een plein in Colle di Val d'Elsa zie je een modern gevormd gebouw dat compleet van glas
is gemaakt. Dit is het Museo del Cristallo, het glasmuseum van de stad. Daal af via de trap
en bekijk de glasobjecten die in het ondergrondse museum tentoongesteld zijn. Er is ook een
labyrint gemaakt van glazen wanden waar je doorheen kunt lopen. Colle Val d' Elsa is van
oudsher bekend om het blazen van glas.
via dei fossi 8, colle di val d'elsa, www.museodelcristallo.it, +39(0)577-924135, di-zo
10.00-18.00, entree € 4,
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

NAME

KIM LANSINK

Kim woont in Florence. In het weekend gaat ze het liefst met haar gezin wandelen door
Monteriggioni of Lucca. 's Winters bezoekt ze graag de Galleria degli Uffizi en 's
zomders eet ze een visje in Catiglioncello. Haar lievelingsplek in Toscane is Parco
Pratolino, waar het beeld van Il Gigante in een vijver met enorme roze waterlelies staat.
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