knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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La Ménagère
Mercato Centrale
Capelle Medicee
Basilica di Santa Maria Novella
Officina Profumo e Farmaceutica di Santa Maria Novella
Quinoa
Santa Maria del Fiore / Duomo
Duomo beklimmen
Edoardo
Zio Gigi
Biblioteca delle Oblate
Fishing Lab alle Murate
Museo Nazionale del Bargello
Vivoli
Basilica di Santa Croce
Quelo
Aquaflor
All'Antico Vinaio
Galleria degli Uffizi
Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria / Loggia dei Lanzi
Amblé
Ponte Vecchio
Signor Vino
Carduccio Il Salotto Bio
Giulia Materia
Palazzo Pitti
Giardino di Boboli
Anita Russo Ceramics
La Specola
And Company
Trattoria La Casalinga
Basilica di Santo Spirito
Tamerò
#RAW

ROUTE
florence
OVER DE ROUTE

De wandeling komt langs de hoogtepunten van de stad, zoals de Duomo, Ponte Vecchio, de
kerk van Santa Croce en het Uffizi-museum. Halverwege de route ontdek je het minder
bekende deel van de stad dat aan de overkant van de rivier ligt. Hier wemelt het van de
ateliers, sfeervolle pleintjes en boetieks. Wandel voor een rustmoment de prachtig
aangelegde tuin Giardino di Boboli in. Je eindigt de wandeling op het levendige plein
Piazza Santo Spirito.

DE WIJKEN

Florence, de hoofdstad van Toscane, is het middelpunt van elke reis naar deze regio. Deze
romantische stad is in 59 voor Christus gesticht door Julius Caesar onder de naam
Florentia (Latijn voor 'bloei'). De stad staat bekend als de geboorteplek van de renaissance. Je
kunt alles heel goed te voet ontdekken; slenter door de smalle steegjes in het historisch
centrum, geniet van prachtige paleizen, de imposante Duomo en de sfeervolle oude brug
Ponte Vecchio. Natuurliefhebbers kunnen relaxen in de prachtig aangelegde parken of de
fraaie vergezichten vanaf de heuvels rondom de stad bewonderen. Dan begrijp je meteen hoe
beroemde inwoners als Da Vinci, Galilei en Dante in Florence hun inspiratie opdeden. De stad
wordt in tweeën gedeeld door de rivier de Arno. Een wandeling door Florence is als een
bezoek aan een openluchtmuseum. Voor de mooiste kunstwerken ga je naar de Galleria
Accademia (David van Michelangelo) in en de Galleria degli Uffizi (o.a. de Geboorte van Venus
van Botticelli). Florence telt tientallen bijzondere paleizen, kerken en musea en het hele
centrum is sinds 1982 opgenomen op de culturele erfgoedlijst van UNESCO.
Ook de andere kant van de rivier mag je niet overslaan. Hier vind je buurten waar de locals
wonen en waar veel negolabs zijn, een combinatie tussen negozio (winkel) en
laboratorio (werkplaats). Vooral de Via Romana, Via de' Serragli en Via de Maggio zijn plekken
om unieke handgemaakte spullen te kopen. Geniet van sfeervolle pleinen als Piazza Santo
Spirito en Piazza del Carmine waar locals elkaar treffen voor een aperitief. Vooral het Piazza
Santo Spirito is levendig 's avonds en er is in het weekend vaak een (rommel)markt. Florence
ligt in een dal aan de oevers van de rivier de Arno, wat in de zomer muggen én temperaturen
van boven de 40 graden kan opleveren. Na Milaan is Florence een van de
belangrijkste modesteden van Italië. Vanuit de stad rijdt er zelfs elk uur een pendelbus van het
station naar 'The Mall', een outlet met Italiaanse designerkleding. In januari en juni vinden veel
modebeurzen plaats en zijn hotels vaak duur of volgeboekt: iets om rekening mee te houden
als je de stad bezoekt.

WEINIG TIJD

Ponte Vecchio + Tamerò + La Ménagère + Mercato Centrale + Santa Maria del Fiore /
Duomo

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.60 km)
Start op de Via de' Ginori met koffie, design en bloemen en reserveer vast voor ’s avonds 1 .
Sla links Via Taddea in en loop naar de overdekte markthal 2 . Neem vanaf het plein Borgo la
Noce en loop rechts langs de kerk van San Lorenzo en bekijk de kapel 3 . Houd links aan en
neem Via del Giglio, steek de drukke weg over en ga rechtdoor. Ga rechts op Via dei
Banchi naar het plein en de kerk 4 . Ga rechts voor de apotheek van de Medici 5 . Loop
terug naar het plein en sla links Via del Moro in. Volg op het pleintje Via del Trebbio naar rechts
en Via del Rondinelli linksaf. Ga op de kruising rechts naar Via de Cerretani, en ga even
rechtsaf voor een glutenvrij hapje op de binnenplaats 6 . Loop verder naar de Duomo 7

8.

Ga links langs de Duomo en eet een ijsje 9 . Neem Via dell' Oriuolo voor een mooi uitzicht. In
de steeg links kun je lekker lunchen. 10 11 . Ga rechts onder de poort door en neem op het
pleintje Borgo degli Albizi. Op de drukke straat ga je links voor vis en kunst 12 13 Ga links Via
della Vigna Vecchia in en neem op het pleintje bij de kerk een ijsje 14 . Neem de straat met het
rode oor (Via dei Lavatoi) en zie aan je linkerhand het plein met de kerk 15 . Ga voor de kerk
naar rechts in Borgo Santa Croce voor een sapje en parfum 16 17 . Steek over naar Via dei
Neri voor een broodje 18 . Neem het steegje Via della Ninna en kom uit bij Piazza Signoria
waar je wel even zoet bent met mooie kunst en paleizen 19 20 21 . Neem Via Vacchereccia
en ga linksaf de winkelstraat op. Vlak voor het water ga je rechts Borgo Santo Apostoli in en
neem je direct Vicolo dell’Oro. Rechts zie je een pleintje met een hippe bar 22 . Ga bij hotel
Portrait Firenze het poortje door naar het water en steek de brug over 23 . Links van de brug
kun je goed eten 24 . Ga terug naar de brug, neem Borgo San Jacopo en duik links de steeg
Via Toscanella in voor leer 25 . Loop langs het pleintje en eet rechts een salade of koop een
cadeautje 26 27 . Draai om en zie het Palazzo Pitti met daarachter de tuinen 28 29 . Loop over
de Via Romana naar een winkel met aardewerk en een museum 30 31 . Loop een stukje terug
en neem links Via Maggio om te shoppen 32 . Ga linksaf in Via dei Michelozzi voor
huisgemaakte pasta 33 . Loop door en zie het plein met de kerk 34 . Op het plein kun je een
goede aperitivo drinken of een hapje eten 35 . Loop de Via Sant’Agostino in als je je wandeling
wilt afsluiten met een healthy sapje of salade (36).
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1 LA MéNAGèRE - ETEN & DRINKEN

Een van de hipste spots van Florence is zonder twijfel La Ménagère. Dit conceptrestaurant
heeft een volledig eigen stijl, waarbij onder meer een restaurant, een bloemenzaak, een
koffiebar en een woondesignwinkel naadloos in elkaar overlopen. Het coole urban design van
het interieur maakt het geheel helemaal af.
via de’ginori 8r, www.lamenagere.it, +39(0)55-0750600, dagelijks 7.00-2.00, hoofdgerecht €
20, cappuccino € 2, bus c1 cavour

altijd heerlijk geuren en bewonder de kasten vol glazen flesjes en oude porseleinen
apothekerspotten, gevuld met parfums en potpourri. In het kleine museum staan oude werktuigen en wordt uitgelegd hoe de medicijnen en geuren werden bereid. Je kunt hier
ook zeepjes en crèmes kopen. En er is een theesalon.
via della scala 16, www.smnovella.it, +39(0)55-216276, dagelijks 9.00-20.00, theesalon
9.00-19.00, entree gratis, thee € 5, bus 23 scala
6 QUINOA - ETEN & DRINKEN

2 MERCATO CENTRALE - LEUK OM TE DOEN

Ben je moe van het geslenter en zoek je even een koele plek om bij te tanken? Quinoa ligt in

Midden op de markt van San Lorenzo staat de Mercato Centrale. Deze markthal werd
ontworpen door architect Giuseppe Mengoni, die ook de beroemde winkelgalerij Galleria
Vittorio Emanuele in Milaan ontwierp. Op de begane grond kun je terecht voor verse groente,
fruit, vis, vlees en een lekker flesje Italiaanse wijn. Trek? Bestel dan een broodje gekookt
vlees (pannino con bollito) bij de beroemde Trattoria da Nerbone. Of loop gelijk door naar de
eerste verdieping, waar je het beste streetfood van Florence kunt proeven. Je kunt aan tafel
bestellen of zelf wat halen bij een van de eettentjes en dan aanschuiven aan de
gemeenschappelijke tafels. Je drankje kun je bij de bar in het centrale gedeelte bestellen.
via dell’ariento 87r, www.mercatocentrale.it, +39(0)55-2399798, ma-za 7.00-14.00, zomer zovr 7.00-14.00,1e verdieping dagelijks 10.00-0.00, pizza vanaf € 6,50, bus c1 san lorenzo

het midden van de stad, direct achter de drukke winkelstraten en de Duomo. Het restaurant is
gevestigd op een binnenplaats van een oud klooster en grenst aan de mooie kerk van Santa
Maria Maggiore. Er zijn veel kruidenplanten en citroen- en olijfbomen: een groene oase in de
stad. Probeer de brunch op zondag! Alle gerechten zijn 100% glutenvrij.
vicolo di santa maria maggiore 1, www.ristorantequinoa.it, +39(0)55-290876, ma-za
12.30-15.00 & 19.30-23.00, zo 12.00-15.00, hoofdgerecht € 16, bus 22, santa maria maggiore
7 SANTA MARIA DEL FIORE / DUOMO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Santa Maria del Fiore, of Duomo in de volksmond, is hét symbool van de stad. Arnolfo di
Cambio begon in 1296 met de bouw van de dom, die uiteindelijk meer dan 150 jaar zou duren.
Blikvanger is de enorme koepel, die aan de binnenkant is versierd met een fresco van Vasari.
Naast de dom staat de campanile (klokkentoren). Met 414 treden is het een hele klim, maar

3 CAPELLE MEDICEE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Cappelle Medicee is het mausoleum van de invloedrijke Florentijnse bankiersfamilie de’
Medici en maakt deel uit van de Basilica di San Lorenzo, de huiskerk van de familie. Hier kun
je het praalgraf, Cappella dei Principi, bezoeken dat werd gebouwd om de glorie van de familie

dan kun je wel genieten van een prachtig uitzicht. In het Museo dell’Opera di Santa Maria del
Fiore kom je meer te weten over de dom en kun je de originele Pietà Bandini van

in stand te houden. In de Sagrestia Nuova zie je de beroemde allegorische figuren Dag, Nacht,

Michelangelo zien.
piazza del duomo, www.ilgrandemuseodelduomo.it/monumenti/1-cattedrale,

Dageraad en Schemering van Michelangelo.

+39(0)55-2302885, zie website voor openingstijden, entree gratis, bus c2 roma

piazza di madonna degli aldobrandini 6, www.operamedicealaurenziana.it, +39(0)55-214042,
dagelijks 8.15 -14.00, soms gesloten op zo en ma, entree € 8, bus c1 san lorenzo

8 DUOMO BEKLIMMEN - LEUK OM TE DOEN

Ook al is het met 463 treden een inspannende klus, de koepel van de Duomo beklimmen is
4 BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Basilica di Santa Maria Novella, met de mooie façade van wit en groen marmer, is een
van de belangrijkste voorbeelden van de Florentijnse renaissance. Bij binnenkomst zie je
meteen het beroemde fresco van Masaccio: La Trinità. Dit fresco uit 1428 is een van de

zeker de moeite waard. Onderweg kun je de fresco’s van Vasari ‘aanraken’ en het
ongelofelijke staaltje architectuur van Brunelleschi van dichtbij bewonderen. Eenmaal boven
heb je een fenomenaal uitzicht op de dom en over de stad. Om de drukte en de warmte te
vermijden, kun je in het hoogseizoen de koepel het beste ’s ochtends beklimmen.
piazza san giovanni, www.ilgrandemuseodelduomo.it/monumenti/4-campanile, +39(0)552302885, zie website voor openingstijden, entree koepel, museum, crypte, toren en battistero
€ 18 (72 uur geldig), bus c2 roma

eerste geschilderd in perspectief, een belangrijk beginsel van de renaissancekunst.
piazza di santa maria novella 18r, www.chiesasantamarianovella.it, +39(0)55-219257, zie
website voor openingstijden, entree € 7,50, bus 36, 37 santa maria novella

9 EDOARDO - ETEN & DRINKEN

5 OFFICINA PROFUMO E FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA - LEUK OM TE DOEN

De Officina Profumo e Farmaceutica di Santa Maria Novella is de oudste apotheek van

Heerlijk zelfgemaakt biologisch ijs eet je bij Edoardo aan het Domplein. Hier bakken ze elke

Europa. Hij werd in 1221 gesticht door dominicaner monniken. Dwaal rond in de zaaltjes die

morgen verse cono’s, hoorntjes, en dat ruik je! Probeer eens het amandelijs of neem een
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gekke smaak zoals chiantiwijn. De smaken zijn aangepast aan het seizoen, waardoor er
bijvoorbeeld geen aardbeienijs in de winter te koop is. Laat je niet afschrikken door de rij. Je
zult beloond worden voor je geduld!
piazza del duomo 45r, www.edoardobio.it, +39(0)55-281055, dagelijks 11.00-23.30, ijsje € 3,
bus c2 oriuolo
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KIM LANSINK

Struinen op markten is Kims absolute passie. Of het nu om
vintage, biologisch of antiek gaat, ze speurt de allerleukste
mercatinos voor je op! Zelf is ze er ook regelmatig te vinden
als verkoper van haar eigen creaties die ze maakt voor
Mixingmania .Ook wordt ze helemaal happy van lekker eten,
graven in een berg zomerjurkjes op de Mercato di Sant'
Ambrogio, een amandelijsje van Edoardo, een cappuccino bij
La Ménagère, een pizza met 'nduja en burrata bij Simbiosi of
een rood wijntje bij Signor Vino. Che bella vita!
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