knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Tuttomondo-kunstwerk Keith Haring
Pizzeria Martino
Giardino Scotto
Museo Nazionale di San Matteo
GAP Record Store
Numeroundici
Sedute Vintage
Osteria Micheletti
Tora Tora
SCOUT
Palazzo Blu
Ponte di Mezzo
Gelateria De' Coltelli
Caffè dell'Ussero
L'Insalateria
Il Vecchio Forno
L'Arcolaio
Vegan come Koala
Filter Coffee Lab
I Santi
Orto Botanico
L'Ostellino
Battistero
Cattedrale di Santa Maria Assunta / Duomo
Torre Pendente / Toren van Pisa
Toscana in Tour
CoBALTO
Piazza dei Cavalieri
Charget
Valenti
Spaghetteria Alle Bandierine
Sottobosco LibriCafè
Madrigal Vintage
Il Gelato di Toto
Mercato delle Vettovaglie

ROUTE
Pisa
OVER DE ROUTE

Deze route voert je langs de hoogtepunten van de stad, zoals de scheve toren en de dom,
maar ook langs minder bekende plekken aan de overkant van de rivier de Arno. Ontdek
bijzonder streetfood, pleintjes met gezellige cafés en eet pizza tussen de locals.
Bekijk streetart of winkel onder de bogen van de Borgo Stretto. Je wandelt ook door veel
groen, zoals dwars door een stadspark en langs de oudste botanische tuin van Europa.

DE WIJKEN

Pisa was in de middeleeuwen een van de vier maritieme republieken van Italië, samen met
Amalfi, Genua en Venetië. Dankzij zijn goede handelspositie vergaarde Pisa grote rijkdom, iets
wat je nog terug kunt zien aan de schitterende gebouwen op de Piazza dei Miracoli (Plein der
Wonderen): de beroemde scheve toren, de dom en het baptisterium. Voor de bouw ervan
werd toen al het peperdure Carrara-marmer gebruikt.
De stad beschikt over een eigen vliegveld, genoemd naar de beroemdste inwoner van Pisa:
natuur-en sterrenkundige Galileo Galilei. Veel budget-airlines vliegen op Pisa en dit trekt veel
toeristen naar de stad. Samen met Florence is het de meest toeristische stad van Toscane.
De meeste (dagjes)mensen komen massaal op de Torre Pendente af (de scheve toren), maar
er is veel meer in Pisa te zien. Loop je richting de rivier de Arno, dan kom je door straatjes met
terracottakleurige huizen. Rondom de oude Piazza delle Vettovaglie is er altijd markt en kun je
lekker eten. Ook het kerkje van Santa Maria della Spina met zijn fraaie versieringen is het
bezoeken waard. De oude brug Ponte di Mezzo verbindt het zuidelijke en noordelijke deel met
elkaar.
Pisa is een echte universiteitsstad en heeft een van de oudste universiteiten van Italië. De
universiteitsgebouwen bevinden zich midden in het centrum, waardoor er een levendige sfeer
in de stad heerst en er veel goedkope lunchadresjes en bars zijn. Vooral Parco Scotto en
Piazza Dante Alighieri zijn populaire ontmoetingsplekken voor studenten. Winkelen doe je in
de Corso Italia en onder de bogen van de sfeervolle straat Borgo Stretto, een nauwe steeg
met luxe winkels onder een bogengalerij. Hier wordt ook elke tweede zondag van de maand
een antiekmarkt georganiseerd. Pisa levert de perfecte mix tussen historische
bezienswaardigheden, trendy eettentjes en hippe winkels.

WEINIG TIJD

Tuttomondo-kunstwerk van Keith Haring + Pizzaria Martino + Piazza Miracoli + Filter

Coffee Lab + Mercato delle Vettovaglie

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.60 km)
Begin met kunst en koffie 1 en ga dan links Corso Italia in. Ga bij de kerk naar rechts Via del
Carmine in. Houd rechts aan en ga via S.Casciani in. Ga links in Via G. Bruno. Op de kruising
ga je rechtsaf voor pizza 2 . Loop door en neem op de kruising Via di Fortezza. Ga het park
Giardino Scotto in via de poort 3 . Verlaat het park, loop naar het water en steek de brug over.
Ga linksaf om kunst te kijken 4 . Ga terug over de brug en vervolg je weg aan de andere kant
van de Arno. Ga links Via Silvestri in. Loop rechts Via S. Martino in om te shoppen en te
lunchen 5 6 7 . Links in het steegje Via Rosselmini kun je lekker eten 8 . Ga links Via
La Pera in voor een hapje op het plein 9 . Keer terug naar Via S. Martino en loop door naar Via
P. Tosselli voor streetwear en kunst 10 11 . Ga bij de rivier naar rechts en steek de brug over
12 . Ga over de brug naar links voor ijs, koffie of een salade 13 14 15 . Ga rechts via F. Serafini

in en ga dan rechts op Via della Sapienza. Steek over en ga de steeg Vicolo della Croce Rossa
in en loop Vicolo del Porton Rosso uit. Ga links op Via D. Cavalca voor koekjes en sieraden 16
17 . Ga bij Via Curtatone e Montanara naar links en loop meteen rechts Via Bernardo Tanucci

in. Steek het plein schuin over en neem Via l'Arancio voor vegan streetfood 18 . Ga rechts op
Via Santa Maria, waar je de beste koffie drinkt 19 . Verderop kun je goed eten 20 . Loop deze
straat uit. Ga linksaf ter hoogte van Via L. Ghini naar de botanische tuin 21 . Ga verder op Via
Santa Maria en eet op het plein een broodje 22 . Vervolg je weg naar wereldwonderen 23 24
25 . Neem Piazza Arcivescovado en ga rechts in Via Capponi. Op de hoek kun je een Vespa

huren 26 . Sla rechtsaf Via della Faggiola in voor aardewerk 27 . Ga links op Via Corsica
voor een mooi plein 28 . Ga Via Consoli del Mare in en ga rechts op Via G. Oberdan voor
kleding 29 . Ga verder op de Borgo Stretto voor bekende modemerken 30 . Ga links op Via
Mercanti en loop deze uit voor spaghetti of een aperitivo 31 32 . In Via Camillo Benso
Carvour koop je vintage 33 . Ga rechtsaf op Via Sant'Orsola. Loop deze straat uit om in de
Borgo Stretto een ijsje te eten 34 . Ga door op Via delle Colonne om je wandeling te eindigen
op een historische markt met eettentjes 35 .
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1 TUTTOMONDO-KUNSTWERK KEITH HARING - BEZIENSWAARDIGHEDEN

GAP RECORD STORE - SHOPPEN

De coolste streetart van Pisa is ongetwijfeld het Tuttomondo-kunstwerk van Keith Haring.
Het schilderij is maar liefst 180 vierkante meter groot en werd door Haring gemaakt in 1989.
Het onderwerp van de muurschildering is 'peace and harmony'. Dit kun je onder meer terug

Muziek is de passie van Alessandro. In binnen- en buitenland gaat hij beurzen af op zoek naar
bijzondere platen voor zijn winkel GAP Record Store. In dit zaakje is het lekker rondsnuffelen
en er staat altijd een gezellig muziekje op. Sommige platenhoezen zijn echte eyecatchers en

zien in de groene menselijke schaar die de slang ('het slechte') doorknipt. De kleuren heeft
Haring zachter gemaakt dan anders om zo meer op te gaan in de gebouwen van Pisa.
Tegenover het kunstwerk zit een bar waar je een koffie of een cocktail kunt drinken.

zo mooi dat je ze alleen daarvoor al zou kopen. De winkel bestaat al meer dan vijftien jaar en is
een begrip in Pisa.
via san martino 18, +39(0)340- 1244282, ma-za 9.00-13.00 & 16.00-20.00, bus lam verde, 2, 4,

via riccardo zandonai, bus lam rossa, lam verde, via crispi 93/95

5, galilei 1
6 NUMEROUNDICI - ETEN & DRINKEN

2 PIZZERIA MARTINO - ETEN & DRINKEN

Pizzeria Martino is een echt buurtrestaurant. Verwacht hier geen luxe maar wel

Numeroundici (nummer elf) is echt zo'n restaurant waar je vooral komt voor een goede en

authenticiteit. Er is een terras van een paar tafels gemaakt op de binnenplaats van een
palazzo (Italiaans woonhuis), waar je meteen ook de wapperende was aan de balkons van de

goedkope lunch. Je kunt je maaltijd bestellen bij de counter en vast wat water en je bestek

bovenburen ziet hangen. Je hebt een ruime keus uit meer dan veertig verschillende pizza's,
die allemaal worden gebakken in een echte houtoven. Probeer pizza Napoli, waarbij de bol
rauwe buffelmozzarella boven op de pizza ligt en niet wordt meegebakken.
piazzetta del crocifisso 4, +39(0)50- 8667391, di-zo 18.45-23.45, pizza € 9, bus lam verde, 2, 4,

pakken. Daarna kun je het opeten aan de grote tafels, waar je tussen de locals plaatsneemt.
Iedereen zit bij elkaar, dus wees vooral niet bang om ergens aan te schuiven en een praatje te
maken. Het restaurant is ingericht met grote witte lampen en heeft een mozaïekvloer.
via san martino 47, www.numeroundici.it, +39(0)50-27282, ma-vr 12.00-22.30, za 19.00-22.30,
€ 10, bus lam verde, 2, 4, 5, galilei 2

5, galilei 1
7 SEDUTE VINTAGE - SHOPPEN
3 GIARDINO SCOTTO - LEUK OM TE DOEN

Bij Sedute Vintage herstelt Miriam oude stoelen in ere. De meeste van haar opknappers zijn

In het ruim opgezette park Giardino Scotto kun je lekker relaxen aan de houten
picknickbanken in de schaduw. In de 15e eeuw bouwden de Florentijnen na hun verovering
op Pisa hier een citadel met twee torens (1440-1470). Je kunt aan de westzijde van het park
nog de oorspronkelijke torens en de verdedigingsmuur hiervan zien. Er is een grote speeltuin
voor kinderen en de gemeente heeft er gratis wifi geïnstalleerd. In de zomermaanden kun je
op het grote grasveld genieten van een openluchtbioscoop.
lungarno leonardo fibonacci 2, +39(0)050-23044, dagelijks nov-jan 8.00-17.00, feb-mrt
8.00-17.30, apr & okt 8.00-19.00, mei-sep 8.00-20.00, jun-aug 8.00-20.30, entree gratis, bus 2,
4, 5, lam verde, galilei 1

oude vintage modellen die ze een nieuw leven inblaast door ze te bekleden met kleurrijke
stoffen met bonte patronen. Zo ontstaan ware kunstwerken, waarvan er veel terecht zijn
gekomen in een klein boetiekhotel in Lucca, het Relais Inn. Als je met de auto bent, kun je
misschien een mooie stoel in de achterbak mee naar huis nemen. Anders kun je er in elk
geval fantastisch inspiratie opdoen voor je eigen huis.
via san martino 57, www.sedutevintage.com, +39(0)327-0006300, do-za 9.30-13.00
&16.00-19.00, bus lam verde, 2, 4, 5, galilei 2
8 OSTERIA MICHELETTI - ETEN & DRINKEN

Osteria Micheletti zit goed verstopt in een kleine steeg, maar als je het eenmaal gevonden
4 MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

hebt, wil je hier wel vaker eten. Op de kaart staan gerechten zoals ravioli gevuld met

Museo Nazionale di San Matteo is een van de belangrijkste musea voor middeleeuwse

burrata, maar ook specialere dingen zoals eend met pistachenootjes en gepofte knoflook. Je

Italiaanse kunst. Het bevindt zich in een voormalig benedictijns klooster uit de 13e eeuw. De
nadruk ligt op beeldhouwkunst van Pisaanse kunstenaars zoals Donatello, Nicola en Giovanni
Pisano en Andrea della Robbia. Er is ook een uitgebreide schilderijencollectie van Toscaanse
schilders als Giunta Pisano en Simone Martini.

eet hier in een mooie eetzaal met gewelfde bogen van baksteen.
via rosselmini 9, www.osteriamicheletti.it, +39(0)342-8627941, di-za 19.30-23.00, € 16, bus
lam verde, 2, 4, 5, galilei 2

piazza san matteo in soarta 1,
www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/204/pisa-museo-nazionale-di-san-matte
o, +39(0)50-541865, di-za alleen toegang om 8.30, 10.30, 12.30, 14.00, 16.00 & 18.00, zo
8.30-13.00 (kassa sluit 12.30), entree € 5, bus 2, 4, 5, lam verde, mediceo 2
5
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9 TORA TORA - ETEN & DRINKEN

Tora Tora heeft een terras op een gemoedelijk pleintje in het minder toeristische deel van
Pisa. Je zit hier dus voornamelijk tussen de locals te eten. Op de kaart staan veel heerlijke
visgerechten zoals risotto met zeevruchten, maar ook lekkere vleesgerechten zoals de filetto

6

al pepe verde (pepersteak). Vergeet niet eerst even van de mooi opgemaakte borden te
genieten.
piazza chiara gambacorti 8, +39(0)50-2200695, dagelijks 12.00-15.00 & 19.30-22.30, € 16, bus
lam verde, 2, 4, 5, galilei 2
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