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

La Milkeria
Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia
La Cucina di Pesce Pane
Mercato delle Pulci
Il Pizzaiuolo
Il Teatro di Sale
Johnny Bruschetta
La Via del Tè
Mercato di Sant'Ambrogio
Le Murate
Casa Buonarotti
Le Vespe Cafe
Basilica di Santa Croce
Aquaflor
Florence Factory
Libreria Brac
Dim Sum
All'Antico Vinaio
Galleria degli Uffizi
Palazzo Vecchio
Gucci Garden
Perchè No
Loggia del Mercato Nuovo
Cinema Odeon
Flow Run
Palazzo Strozzi
The AVV Bar
Gerard Loft
Obicà
Procacci 1885
ottod'Ame
MIO
Museo Marino Marini
Pangie's
Salvatore Ferragamo Museum
La Bottega dell'Olio
Aria Art Gallery
Mangiafoco
Boutique Nadine
Amblé

ROUTE
sant'ambrogio, santa croce,
piazza signoria & via
tornabuoni
OVER DE ROUTE

Deze stevige wandeling komt langs de belangrijkste mode- en kunstmusea van de stad, maar
ook langs leuke winkelstraatjes, een vlooienmarkt, een warenmarkt en originele eetadresjes.
Je komt ook langs een oude gevangenis waar nu van alles te beleven is. Om meer te shoppen
kun je in de wijk Sant'Ambrogio ook helemaal doorlopen op de Borgo la Croce en je weg
vervolgen naar Via Vincenzo Gioberti, waar voornamelijk locals shoppen.

DE WIJKEN

De wijk Sant’Ambrogio trekt nog niet zo veel toeristen, maar er valt wel van alles te
ontdekken. Deze levendige volkswijk heeft veel winkeltjes, restaurants en twee leuke
markten: de Florentijnse vlooienmarkt op Largo Pietro Annigoni en de ochtendmarkt van
Sant’Ambrogio. ’s Avonds kun je leuk drankjes drinken rondom de Borgo la Croce en in de
oude gevangenis Le Murate is er vaak livemuziek te beluisteren op de oude luchtplaats.
Piazza Santa Croce is een gezellig plein met bankjes en kiosken, waar de Florentijnse jongeren
’s avonds vaak samenkomen. Ook strijden hier elk jaar op 24 juni de vier buurten van het
centrum om de winst tijdens de Calcio Storico, een gekostumeerde voetbalwedstrijd die al
zeshonderd jaar wordt gespeeld. Leuk uitgaan en lekker eten kan rondom de markt van
Sant’Ambrogio en in Via dei Benci. Vooral op vrijdag en zaterdag drinken de Florentijnen hier ’s
avonds graag een drankje op straat.
Piazza Signoria is het politieke hart van de stad en wordt gedomineerd door het
gemeentehuis, Palazzo Vecchio. Er wordt wel gezegd dat Florence een soort
openluchtmuseum is, en daar is dit plein een goed voorbeeld van. Je vindt hier niet alleen een
van de belangrijkste musea ter wereld, de Galleria degli Uffizi, maar ook de bekende
beeldengalerij Loggia dei Lanzi en de beroemde Neptunusfontein. Het populaire plein wordt
omringd door hoge, statige gebouwen en terrassen. Maar zo druk als het hier overdag is, zo
leeg is het ’s avonds.
De bedrijvige winkelstraten Via Roma en Via Calzaiuoli zijn het domein van de populairste
winkelketens en vooral in het weekend dé ontmoetingsplek voor de plaatselijke jeugd. Op het
grote Piazza Repubblica kun je lekker op een terras zitten, tussen zakenlui en toeristen. Houd

er wel rekening mee dat de prijzen aardig kunnen oplopen.
In de Via Tornabuoni kun je je vergapen aan de chique winkels van de bekende Italiaanse highend fashionmerken. Met prachtige etalages is een sessie (window)shoppen hier dan ook een
must. Er zit in dit deel van de stad ook een aantal luxe boetiekhotels, een museum van een
Florentijnse schoenontwerper en een truffelbar.

WEINIG TIJD

Piazza Signoria + Galleria degli Uffizi + Basilica di Santa Croce + Mercato di
Sant’Ambrogio + Palazzo Strozzi

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.60 km)
Start je dag met een ontbijtje 1 op Borgo degli Albizi. Ga de deur uit links en meteen rechts
naar het museum 2 . Loop na je bezoek terug langs La Milkeria. Loop door, steek Via
Giuseppe Verdi over en ga verder op Via Pietrapiana tot de kerk op het plein. Ga links voor
visstreetfood 3 . Loop rechtdoor tot het park, ga rechts en ga bij Societé Anonymee op de
hoek rechts Via della Mantonaia in tot je bij de vlooienmarkt komt 4 . Loop een rondje om de
markthal via Via de Macci waar je pizza en bruschetta kunt eten en’s avonds een show kunt
bekijken 5

6

7 . Ga links en weer links. Drink thee en bezoek de markt 8

9 . Ga via de

vlooienmarkt en het voetpad rechts naar de oude gevangenis 10 . Loop verder over Via
dell' Agnolo. Neem links Borgo Allegri en ga naar rechts voor het huis van Michelangelo en
om te lunchen 11 12 . Neem links Via dei Pepi en loop naar de basiliek 13 . In steeg Borgo
Santa Croce kun je zelf parfum samenstellen 14 . Steek de straat over en ga Via de Neri in
voor een conceptstore 15 . Loop terug en neem Via dei Vagellai voor een hapje 16 . Ga rechts
Via della Mosca in, kom weer uit op Via de Neri voor streetfood 17 18 . Steek over en ga Via
della Ninna in. Aan het einde zie je Loggia dei Lanzi, links het Uffizi en rechts Palazzo Vecchio
19 20 . Ga Palazzo Vecchio in en loop binnendoor naar het Gucci museum 21 . Ga rechts Via

delle Farine in en ga rechtdoor. Ga linksaf Via dei Tavolini invoor ijs 22 . Steek de winkelstraat
over en loop langs de kerk. Ga links Via Calimala in, loop naar de markt en aai het zwijn 23 .
Neem Via Porta Rossa en ga rechtsaf op Piazza Davanzati. Links zie je de bioscoop 24 .
Vervolg je weg langs sneakers en kunst 25 26 . Steek over en ga Via dei Pescioni in. Ga rechts
Via Campidoglio voor avocado 27 . Neem links Via de Vecchietti en ga op Via de Pecori links
voor kleding 28 . Loop door, ga links en kom uit op Via de Tornabuoni waar je truffelbroodjes of
pizza kunt eten 29 30 . Ga op de splitsing Via della Spada in om te shoppen 31 32 . Links, op
Piazza San Pancrazio vind je moderne kunst 33 . Loop Via dei Federighi uit en ga op het
kruispunt rechts Via della Vigna Nuova op. Ga Via del Parione in voor een hapje 34 en loop
deze uit tot Piazza di Santa Trinitá. Hier is het schoenenmuseum 35 . Sla links Borgo S.S.
Apostoli in voor olie, kunst en een diner 36 37 38 . Ga rechts Vicolo dell’Oro in en weer rechts
voor mode en een aperitief 39 40 .
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1 LA MILKERIA - ETEN & DRINKEN

6 IL TEATRO DI SALE - LEUK OM TE DOEN

Het fris ingerichte La Milkeria is het perfecte adresje voor een lekker ontbijtje of een goede

In Il Teatro di Sale kun je goed eten en mooie voorstellingen zien. De koks in de open keuken

koffiebreak. Bestel er knapperige warme wafels die vers uit het ijzer komen of kies een zoete
pannenkoek die het personeel ter plekke voor je bakt op de grote platen voor het raam. Je

toveren de heerlijkste gerechten tevoorschijn. Als je een schreeuw hoort, weet je dat er weer

kunt er ook terecht voor ijscoupes, bagels en diverse soorten (ijs)koffie.
borgo degli albizi 87r, www.lamilkeria.com, +39(0)55- 975 6052, ma-do 8.00-19.30, vr & zo
8.00-23.30, za 8.00-0.30 , pannenkoek € 6, bus c1, c2 proconsolo

gastronomische avond waarbij je heel veel zult proeven. Wat dacht je van polenta al ragù,

2 MUSEO NAZIONALE DI ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ben je geïnteresseerd in gebruiken en gewoontes van volkeren over de hele wereld, breng
dan een bezoek aan het Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia. De

een gang klaar is. Loop met je bordje langs het raam en de kok schept op. Reken op een
schiacchata, of een kommetje met venusschelpen? Als iedereen zijn buik vol heeft gaan de
tafels aan de kant en kun je een mooi optreden bekijken. Je kunt er ook ontbijten of lunchen,
maar een diner met een show is wel echt een must do als je in Florence bent.
via de’ macci, 111r, www.teatrodelsale.com, +39(0)55- 2001492, di-za 9.00-22.30, zo
9.00-15.00, 30 euro voor diner en show (incl. drankjes) plus eenmalig verplicht lidmaatschap (5
euro), bus c2, c3, annigoni

indrukwekkende collectie omvat meer dan tienduizend voorwerpen uit alle hoeken van de
wereld. In de sectie over Oceanië kun je bijvoorbeeld voorwerpen zien die ontdekkingsreiziger
Cook verzamelde.

Het hippe Johnny Bruschetta staat in het teken van, hoe kan het ook anders: bruschetta's!

via del proconsolo 12, www.msn.unifi.it, +0039(0)55-2756444, zie website voor
openingstijden, entree € 6, bus c1, c2 proconsolo

Je ziet de houten planken overal terug in het interieur. Bestel een meterslange plank met
verschillende soorten smakelijk belegd Toscaans brood. Je kunt ook kiezen voor een

7 JOHNNY BRUSCHETTA - ETEN & DRINKEN

kaasplateau of een simpele penne met tomatensaus en basilicum. Bij elke bruschetta geeft
3 LA CUCINA DI PESCE PANE - ETEN & DRINKEN

La Cucina di Pesce Pane is een klein street- en seafoodrestaurant waar
je gefrituurde ansjovis, garnalen en inktvisringen kunt eten. De gran fritto misto is een echte

Johnny je een wijnadvies.
via dei macci 77r, www.johnnybruschetta.com, +0039(0)55- 2478326, ma-za 12.00-15.00 &
18.00-0.00, zo 18.00-0.00, bruschetta € 7, bus c3 sant’ambrogio

aanrader. Of bestel een echte fish and chips. In de zomer staat de blauwe foodtruck van
8 LA VIA DEL Tè - SHOPPEN

Pesce Pane op diverse markten en festivals in Florence.
via giosuè carducci 13r, www.pescepane.it, +39(0)55-2344397, di-zo 12.00-15.00 &

Voor lekkere thee moet je bij La Via del Tè zijn. De losse thee wordt in grote donkergroene

19.30-22.30, bord met gefrituurde vis, garnalen en inktvisringetjes € 15, bus c2, c3 annigoni
4 MERCATO DELLE PULCI - LEUK OM TE DOEN

Op het plein met de witte tentjes vind je de Mercato delle Pulci (vlooienmarkt). Elk tentje is
volgestouwd met antiek, meubels uit de jaren 50 en 60, oude knopen en poppen, en vintage

theebussen bewaard en je kunt kiezen uit meer dan driehonderd soorten en smaken. Ter
plekke een kopje thee drinken is ook mogelijk; dat wordt met grote zorg door het
winkelpersoneel voor je klaargemaakt.
piazza lorenzo ghiberti 22r, www.laviadelte.it, +39(0)55- 2344967, ma 16.00-19.30, di-za
9.30-13.30 & 16.00-19.30, bus c2, c3 agnolo

bruidsjurken. Een heerlijke plek voor het betere snuffelwerk. Vroeger zat deze vlooienmarkt op
de Piazza dei Compi. Hier zie je nog de oude loggia.
piazza largo pietro annigoni, ma 15.30-19.30, di-za & laatste zo van de maand 10.00-13.00 &
15.30-19.30, bus c2 & c3 angolo
5 IL PIZZAIUOLO - ETEN & DRINKEN

In deze kleine osteria, pal aan de markt van Sant' Ambrogio, eet je de heerlijkste pizzas. De

9 MERCATO DI SANT'AMBROGIO - LEUK OM TE DOEN

De gezellige, typisch Italiaanse markttaferelen van Mercato di Sant’Ambrogio beginnen al
vroeg. Uitslapen is er dus niet bij als je dit wilt meemaken. De schreeuwende kooplui brengen
hier groente, fruit, specerijen en heerlijke buffelmozzarella aan de man, maar er worden ook
sieraden, kleding en porselein verkocht.
piazza ghiberti, www.mercatosantambrogio.it, ma-za 7.00-14.00, bus c2, c3 agnolo

pizzas van Il Pizzaiuolo zijn in Napolitaanse stijl en hebben dus een wat dikkere korst. Ook
hebben ze lekkere pasta's met vis en zeevruchten. Reserveren voor 's avonds is aan te raden,
want er staat hier 's zomers vaak een rij op de stoep.
Via de' Macci 113r, www.ilpizzaiuolo.com, +39(0)55- 241171, ma-za 12.30-15.00 en
17.00-0.00, pizza 8,50 ,
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Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
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postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

NAME

Kim Lansink
Photography

Vincent van den
Hoogen, Ilse Ouwens
LAATSTE UPDATE

2019-02-26 18:27:28
Alle rechten voorbehouden. Niets van
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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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