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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Shake Café
Basilica di Santa Maria Novella
Banki Ramen
Museo Novecento
Dolceforte
Officina Profumo e Farmaceutica di Santa Maria Novella
La Boîte
Peter's TeaHouse
La Chiesa di Ognissanti
Forno Becagli
Nicò your Style
Chiesa di San Frediano in Cestello
Essenziale
Wood & Cut
Circolo Rondinella
Santarosa Bistrot
Porta di San Frediano
IO Personale
Il Trippaio di San Frediano
Berberè
Romanelli Sculture
Hemingway
I'Brindellone
Black Spring Bookshop
ink-p Design Studio
La Sorbetteria
Alla Vecchia Bettola
Giardino Torrigiani
BLUB
Nokike
Dimitri Valloresi
Vivanda
Cappella Brancacci
Sala Vanni
L'OV
Gesto
Twisted Jazz Shop
La Cité Libreria Café
Momoyama

ROUTE
santa maria novella & san
frediano
OVER DE ROUTE

In deze route loop je langs de oudste apotheek van de stad, lekkere lokale en vegetarische
eettentjes en een aantal mooie kerken. Je komt langs veel interessante werkplaatsen van
kunstenaars waar met name de wijk San Frediano bekend om staat. Ook kun je de privétuin
van een markies bezoeken, Il Giardino Torrigiani. Als je geen reservering hebt voor deze
volledig ommuurde tuin, kun je de route inkorten en via del Campuccio nemen.

DE WIJKEN

Santa Maria Novella is niet alleen de naam van een wijk, maar ook van een basiliek én van het
centraal station van Florence (SMN). Er wordt al jaren hard gewerkt om de verloedering van
dit gebied tegen te gaan. Zo is het plein voor de kerk helemaal opgeknapt en staan er nu
enkele chique hotels waar je een drankje kunt drinken op een van de dakterrassen. Ook het
moderne kunstmuseum van Florence in hier gevestigd. Vanaf de bankjes op het plein is het
leuk mensen kijken. Het is een buurt met een gemengd publiek en met veel kleine
(levensmiddelen) winkels en kerken. Achter het station vertrekt de tram die je naar diverse
delen van de stad brengt. Op het laatste deel van de Borgo Ognissanti zijn veel
autoverhuurbedrijven. Aan de rivier de Arno zijn enkele straten volledig afgesloten. Dit is het
bewaakte terrein van het Amerikaanse consulaat. Rondom het consulaat liggen veel vier en
vijf sterren hotels en hier ligt ook de grote Amerikaanse Saint James kerk.
Aan de andere kant van het water ligt de wijk San Frediano, een woonwijk met veel
kunstateliers, werkplaatsten van ambachtslieden en kleine restaurants. Er zijn voornamelijk
kleine hotels en bed and breakfasts te vinden. Het plein Piazza delle Carmine is het hart van
de wijk met de Capella Brancacci waar je mooie fresco's kunt bekijken. Op de Borgo San
Frediano zitten veel hippe eettentjes en kun je 's avonds leuk drankjes drinken en ook op Via
dell' Orto zitten leuke eetadresjes. Aan de westzijde van de wijk staat een historische
stadspoort, de Porta San Frediano waar vroeger de hoofdweg naar Pisa begon. De lange
straat Via degli Serragli met zijn talloze ateliers en kleine winkels scheidt de wijk van
naastgelegen buurt Santo Spirito. Aan de Arno ligt een groot cultureel centrum met een terras
aan het water dat eigenlijk alleen toegankelijk is voor leden, een stukje verder ligt ook een leuk
café/restaurant in een stadspark. In het zuiden van de wijk ligt de volledig ommuurde tuin van
een markiezen familie, de Giardino Torrigiano. Deze is alleen toegankelijk als je hiervoor een
reservering maakt.

WEINIG TIJD

Cappella Brancacci + Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella + Basilica di
Santa Maria Novella + Chiesa di San Frediano in Cestello + Giardino Torrigiani

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.00 km)
Start op Piazza Santa Maria Novella met een sapje en bekijk de gelijknamige basiliek 1

2 . In

de zijstraat kun je vanavond goedgevulde misosoep eten 3 . Aan de andere kant van het plein
ligt een museum met moderne kunst 4 . Ga erna rechts Via della Scala in voor chocola en
bekijk een oude apotheek 5

6 . Sla linksaf naar Via del Canacci en ga nog een keer links, Via

Palazzuolo op. Vervolg je weg voor koffie en ga rechts Via de Fossi op voor thee 7

8 . Ga

rechtsaf en bekijk de laatste rustplaats van Botticelli 9 en eet een lekker koekje 10 . Sla
linksaf Via di Melegnano op voor een knipbeurt 11 . Steek de brug over en ga naar links voor
nog een mooie kerk 12 . Reserveer een tafel voor een culinair hoogstandje aan het pleintje 13 .
Neem Via del Piaggione, Piazza del Tiratoio en en ga rechtdoor naar Via Lorenzo Bartoli voor
een houtwerkplaats 14 . Ga bij de stadsmuur rechtsaf. Ervaar het Italiaanse leven en rust uit
met een drankje aan het water of in de stadstuin 15 16 . Verlaat Santa Rosa via het stadspark
aan de achterzijde en kom uit bij de stadspoort 17 . Ga de poort onderdoor en vervolg je weg
via Borgo San Frediano. Ga chic eten, ga voor streetfood op het pleintje of neem gewoon een
pizza 18 19 20 . Loop door en bekijk bijzondere beelden in een werkplaats 21 . Sla rechts Via
Del Leone op voor chocola op de hoek 22 . Ernaast eet je lokale Toscaanse gerechten 23 . Ga
rechts Via Dell'Orto op en sla linksaf naar Via del Camadoli om uit te rusten met een koffie en
een boek 24 . Aan het einde van de straat koop je handgemaakte kleding 25 . Op het plein
Piazza Torquato Tasso eet je een broodje ijs 26 en aan de overkant van de drukke weg kun je
lekker eten en onbeperkt wijn drinken 27 . Bezoek daarna de ommuurde tuin van een markies
28 . Loop het park uit, Via dei Serragli op. Zoek rechts, in Via del Campuccio, naar straatkunst
29 . Shop op de Via dei Serragli bij een leuke ontwerper 30 . Ga links de Via dell'Argdiglione in

voor een leeratelier met mooie tassen 31 . Ga rechts voor biologische wijn en pasta 32 of ga
links voor fresco's, muziek en hip vegetarisch eten op Piazza del Carmine 33 34 35 . Kom
weer uit op Borgo San Frediano en ga rechts voor drankje met wat Italiaanse tapas en winkel
met oude platen 36 37 . Iets verder kun je een wijntje drinken in een café vol boeken of
heerlijke Japanse sushi eten 38 39 .
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1 SHAKE CAFé - ETEN & DRINKEN

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

Shake Café heeft een ruime keuze biologische sapjes en smoothies, wraps en goedgevulde

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

salades. Wat dacht je van de Green Detox met selderij, venkel en peterselie? Of het sapje Iron

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

Man met kiwi en aardbei? Vanaf het terras kun je een lekkere cappuccino drinken met een

altijd heerlijk geuren en bewonder de kasten vol glazen flesjes en oude porseleinen

mooi uitzicht op de Basilica di Santa Maria Novella. Dit adresje heeft nog twee locaties in de

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

stad, op op de winkelstraat Via del Corso en de Via Carvour, bij Piazza di San Marco.
via degli avelli 2r, www.shakecafe.bio, +39(0)55-295310, dagelijks 7.00-20.30, sapjes € 5, bus
22, c3, c4 stazione vai panzani

9.00-19.00, entree gratis, thee € 5, bus 23 scala
2 BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Basilica di Santa Maria Novella, met de mooie façade van wit en groen marmer, is een

7 LA BOîTE - ETEN & DRINKEN

van de belangrijkste voorbeelden van de Florentijnse renaissance. Bij binnenkomst zie je

In kunstzinnig koffiebarretje La Boîte kun je exposities bekijken van Florentijnse kunstenaars

meteen het beroemde fresco van Masaccio: La Trinità. Dit fresco uit 1428 is een van de

en tegelijkertijd een goede cappuccino drinken. Het is 's avonds ook een geliefd trefpunt voor
mensen uit de buurt. Drink er een glas wijn, bestel er een simpele maaltijd of neem een

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

kaasplankje. Neem plaats op het houten bankje voor de deur en je bent verzekerd van een
goed gesprek. La Boîte betekent 'de doos' in het Frans; het meubilair in deze bar bestaat dan
ook uit geheel uit grenen blokkendozen.

3 BANKI RAMEN - ETEN & DRINKEN

Bijkomen van een drukke dag doe je in Japan met een soepje in een noodlebar, die daar bijna
op elke straathoek te vinden zijn. In Florence kun je hiervoor naar Banki Ramen. Binnen is het
klein en ongezellig, maar de heerlijke noodlesoep maakt dat helemaal goed. Ga op de
bonnefooi, want je kunt helaas niet reserveren.
via dei banchi 14r, +0039(0)55-213776, ma-vr 19.00-22.00, za 12.30-14.30 & 19.00-22.00 (half
juli tot eind aug gesloten), noodlesoep € 10, bus c1, c2 stazione via panzani

piazza di san paolino 3r, +39(0)55-213928, zo-do 8.00-0.00 & vr-za 8.00-2.00, glas wijn € 5, bus
c2 palazzuolo
8 PETER'S TEAHOUSE - SHOPPEN

Bij het kleine Peter's TeaHouse kun je verschillende soorten losse thee kopen. Ze hebben er
bijzondere mixen als groene thee met goijbessen of kruidenthee met toevoegingen als
kurkuma of gember. Of probeer de rooibos met mint en sinaasappel. Voor zo'n lekker en licht
zakje verse thee heb je vast nog wel plek in je koffer, toch? Daarnaast kun je er ook leuke
theebekers en lekkere koekjes kopen.

4 MUSEO NOVECENTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

via dei fossi 57r, www.peters-teahouse.it, +39(0)55-215913, ma 15.00-19.00, di-za
10.00-13.30 & 15.00-19.00, bus 6 piazza degli ottaviani

Stap even uit de renaissance en ontdek de wereld van de moderne kunst bij Museo
Novecento. Hier maak je een kunstreis door de 20e eeuw aan de hand van schilderijen,
beeldhouwwerken, installaties, video’s en documenten. Deze zijn over vijftien zalen in
chronologische volgorde tentoongesteld.
piazza di santa maria novella 14, www.museonovecento.it, +39(0)55-286132, apr-sep ma-wo
& za-zo 11.00-20.00, do 11.00-14.00, vr 11.00-23.00, okt-mrt ma-wo & vr-zo 11.00-19.00, do
11.00-14.00, entree € 9,50, bus 36, 37 santa maria novella
5 DOLCEFORTE - SHOPPEN

In het chocoladewinkeltje Dolceforte vind je heerlijke chocolade van kleine ambachtelijke
producenten uit Toscane en Piemonte. In de zomer worden ook pasta, balsamicoazijn, kruiden
en olijfolie aan het assortiment toegevoegd.
via della scala 21r, www.dolceforte.it, +39(0)55-219116, di 15.30-19.45, wo-za 10.00-13.00 &
15.30-19.45, bus 23 scala
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9 LA CHIESA DI OGNISSANTI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

La Chiesa di Ognissanti, de kerk van allerheiligen, werd tussen 1251 en 1260 gebouwd door
de Uliminati. Later werd het, met een nieuwere façade, een van de eerste barokke
bouwwerken van Florence. Domenico Ghirlandaio schilderde in 1480 in de eetzaal van het
bijbehorende klooster een fresco van het laatste avondmaal. Kunstenaar Botticelli en
Florentijnse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci liggen in deze kerk begraven. Op de fresco
Madonna della Misericordia, geschilderd door Ghirlandaio voor de familie Vespucci, zie je de
jonge ontdekkingsreiziger rechts onder de arm van de madonna.
borgo ognissanti 42, www.chiesaognissanti.it, +39(0)55-2396802, do-di 9.30-12.30 &
16.00-19.30, fresco laatste avondmaal ma, di & za 9.00-12.00, entree gratis, bus c3 ognissanti

6

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

NAME

Kim Lansink
Photography

Jelle Oostrom, Vincent
van den Hoogen, Ilse
Ouwens
LAATSTE UPDATE

2019-07-12 09:28:59
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

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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