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

ROUTE
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SANTO SPIRITO, SAN NICCOLò
& PIAZZALE MICHELANGELO

SANTO SPIRITO, SAN NICCOLò & PIAZZALE
MICHELANGELO
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Ponte Vecchio
Olio & Convivium
Quelle Tre
Angela Caputi
Calzature da Francesco da Firenze
Il Santino
Il Santo Bevitore
Il Cortile
Cuculia
S.Forno
Quoio
Mama's Bakery
Campucc10
Giardino di Boboli
La Specola
Anita Russo Ceramics
Société Anonyme Deux
Trattoria La Casalinga
Volume
Tamerò
Pop Cafè
Basilica di Santo Spirito
Giulia Materia
Palazzo Pitti
In Tavola
Vinaino Lo Sprone
Gelateria della Passera
Ditta Artigianale Sprone
Le Volpi e l'Uva
Il Torchio
Villa Bardini & Giardino Bardini
Forte di Belvedere
Museo Stefano Bardini
Museo di Allessandro Dari
Clet
Fuori Porta
La Beppa Fioraia
Giardino delle Rose
Piazzale Michelangelo
Basilica di San Miniato al Monte

ROUTE
santo spirito, san niccolò &
piazzale michelangelo
OVER DE ROUTE

Ideaal voor een slenterdag, want alles gaat hier een stuk langzamer dan in de rest van de stad.
Je komt vooral langs lekkere eettentjes en originele adresjes. De wandeling is ook goed
andersom te lopen, maar een zonsondergang op Piazzale Michelangelo is wel een heel
speciale afsluiter.

DE WIJKEN

De zuidelijke oever van de Arno wordt wel Oltrarno (‘aan de andere kant van de Arno’)
genoemd. Dit meest oorspronkelijke deel van de stad is het centrum van de Florentijnse
nijverheid. Overal in de wirwar van straatjes kom je nog werkplaatsen van ambachtslieden
tegen en in Via Maggio wemelt het van de antiekwinkels. Je mag hier ook de musea van
Palazzo Pitti en de glooiende Giardino di Boboli niet overslaan.
Santo Spirito is een van de weinig buurten in het centrum van Florence die nog grotendeels
door Florentijnen wordt bewoond. Dat merk je bijvoorbeeld aan het aanbod van restaurants.
De meeste daarvan richten zich op de locals en dat betekent: lekker en authentiek Italiaans
eten! Op Via Toscanella, Via del Campuccio en Via Romana stikt het van de ateliers,
werkruimten en zogenaamde ‘negolabs’, een samenvoeging van negozio (winkel) en
laboratorio (werkplaats). Op het altijd levendige Piazza Santo Spirito kun je leuk eten en op
zondag is er vaak een biologische of tweedehands markt. Ook op het pleintje Piazza della
Passera nabij Palazzo Pitti is het ’s avonds erg gezellig.
In San Niccolò, het oude woonwijkje onder Piazzale Michelangelo, lijkt de tijd net wat
langzamer te gaan. Hier zitten een paar van de populairste eet- en uitgaansplekken van de
stad. Op het ‘stadsstrand’ van de Arno, tegenover de Torre di San Niccolò, kun je in de zomer
gebruikmaken van strandstoelen, parasols en douches.
Florentijnen zijn echte flaneurs. Een perfecte flaneerplek is Piazzale Michelangelo, waar het
vooral in het weekend gezellig druk is. Vanaf dit mooie plein heb je uitzicht over de hele stad
en in de omgeving liggen uitgestrekte parken en prachtige villa’s. Het is de groene en stille
kant van Florence. Een wandeling door de nauwe straatjes die langzaam naar beneden
kronkelen richting stad, zoals de romantische Via San Leonardo, is een unieke ervaring die je
niet mag missen.

WEINIG TIJD

Ponte Vecchio + Clet + Basilica di Santo Spirito + Giardino di Boboli + Piazzale
Michelangelo

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.20 km)
Begin op de Ponte Vecchio 1 . Loop over de brug naar de Oltrarno en ga voor het bronzen
Bacchus-beeld rechtsaf Borgo San Jacopo in. Loop rechtdoor en steek over naar Via di Santo
Spirito voor authentieke winkels en lekker eten 2

3

4

Serragli op voor mode, een hapje, brood en lederwaren 8

5

6

7 . Sla links af de Via de

9 10 11 . Sla links af naar Via

della Chiesa voor bagels 12 . Loop de straat uit en ga rechts Via delle Caldaie in en ga links op
via del Campuccio voor een negolab 13 . Aan het einde ga je rechtsaf waar je op de Via
Romana toegang hebt tot Giardino di Boboli 14 . Loop terug en vervolg je weg langs een
museum en keramiek richting Palazzo Pitti 15 16 . Sla op het kruispunt links Via del Maggio in
voor hippe mode 17 . Ga linksaf voor een traditionele maaltijd op Via del Michelozzi 18 Loop
verder en loop een rondje over Piazza Santo Spirito voor lekker eten en drinken en een kerk
19 20 21 22 . Ga weer terug naar Via del Michelozzi, steek over en neem steeg Sdrucciollo

de' Pitti voor een handgemaakt souvenir van Giulia 23 en Palazzo Pitti 24 . Loop de steeg
weer in en ga rechts Via Toscanella in. Neem aan je linkerhand Via de Velluti voor een
kookcursus 25 . Ga rechts Via de Maggio in en sla bij de fontein rechtsaf voor een wijntje 26 .
Aan het pleintje eet je heerlijk ijs en even verderop kun je terecht voor goede koffie 27 28 . Ga
aan het eind van de straat links, winkelstraat Via de Giucciardini in. Bij de pilaar en de kerk op
Piazza Santa Felicita kun je wijnproeven achter de poort 29 . Ga verder Via Stracciatella in, en
neem Costo del Pozzo naar het water. Neem aan je rechterhand Via de' Bardi voor een
boekbinder 30 en loop deze af tot de splitsing. Neem via Costa Scarpuccia en Via San
Gregorio rechts steil omhoog voor uitzichten bij Giardino Bardini en Fort Belvedere 31 32 .
Loop Giardino Bardini helemaal door tot beneden en neem de onderste uitgang. Wil je niet
naar de uitkijkpunten, ga dan rechtdoor op Via San Niccoló voor een museum, gekke sieraden
en streetart 33 34 35 . Op het pleintje drink je lekkere wijn en achter de poort kun je eten in
de tuin 36 37 Loop door naar boven via Via del Monte del Croci en neem de trap omhoog naar
de rozentuin 38 en Piazzale Michelangelo voor een mooi uitzicht 39 . Nóg beter uitzicht heb je
als je het voetpad omhoog volgt naar de kerk 40 .
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1 PONTE VECCHIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bij Calzature da Francesco da Firenze vind je familietradities en vakmanschap. Terwijl

De Ponte Vecchio werd in de middeleeuwen over het smalste stuk van de Arno gebouwd om
de drukke handelswijken van de stad met elkaar te verbinden. In de 15e eeuw zaten er op de
brug veel slagerijen. Zij dumpten hun afval in de rivier, waardoor het er ondraaglijk stonk. In de
16e eeuw moesten de slagers hun plek afstaan aan goudsmeden. De meeste van hun
‘hangende’ werkplaatsen zijn bewaard gebleven en geven de brug haar specifieke karakter. In
de kleine winkeltjes wordt nog altijd in goud en juwelen gehandeld. Midden op de brug staat
de buste van Benvenuto Cellini, een beroemde goudsmid en beeldhouwer. De talloze slotjes
aan het hek rond het standbeeld zijn daar gehangen door verliefde paartjes om hun liefde te
bevestigen, waarna ze het sleuteltje in de Arno gooiden. Nu is dat verboden en krijgen
overtreders een hoge boete.
ponte vecchio, bus d & c3 bardi

moeder de kassa beheert, maken vader en zoon in de werkplaats achter in de winkel
prachtige sandalen. Bekijk hier het hele proces van begin tot eindproduct. Het leer wordt met
de hand gesneden en daarna op de zolen gestikt met grote naaimachines. De werkplaats
hangt vol met mallen en stansen in verschillende schoenmaten.
via santo spirito 62r, +0039(0)55-212428, ma-za 9.30-13.00 & 15.30-19.30, bus 11, c3, d sauro
6 IL SANTINO - ETEN & DRINKEN

Il Santino is het kleine broertje van het welbekende restaurant Il Santo Bevitore, dat hier om
de hoek zit. In deze sfeervolle enoteca bestel je kleine hapjes met een lekker glas wijn. Kies
bijvoorbeeld een stukje paté van artisjokken en mortadella op een broodje. Op de kaart staan
ook zalige Toscaanse kaas- en worstplankjes. De rode snijmachine op de bar draait overuren!
Alle wijnen kun je per glas bestellen.

2 OLIO & CONVIVIUM - ETEN & DRINKEN

Als je Olio & Convivium binnenkomt, krijg je de indruk in een ‘gastronomische werkplaats’ te
zijn beland, met allerlei bedrijvigheid rondom eten. Alle typisch Toscaanse producten die je
hier ziet zijn te koop, maar nog leuker is het om ter plekke van het lokale lekkers te proeven.
Ga hier heerlijk uitgebreid lunchen of romantisch dineren in een van de zaaltjes. In de
kookzaal, waar ook cursussen worden gegeven, heb je zicht op de keuken; de wijnzaal heeft
honderden wijnen en in de olijfoliezaal kun je allerlei soorten van het ‘vloeibare goud’ proeven.
via santo spirito 4, www.oliorestaurant.it, +39(0)55-2658198, restaurant di-zo 10.00-14.30 &
17.30-22.30, afhaal di-zo 10.00-15.00 & 17.30-23.00, lunch € 18, bus c3 piazza saura

via santa spirito 60r, www.ilsantobevitore.com, +0039(0)55-2302820, dagelijks 12.30-23.00,
kaasplankje € 10, bus 11, c3, d sauro
7 IL SANTO BEVITORE - ETEN & DRINKEN

Il Santo Bevitore is een moderne trattoria waar de kwaliteit van het eten en de wijn hoog in
het vaandel staat. Van doordachte Italiaanse gerechten tot kaasplateaus en heerlijke ingelegde
groenten: er is voor ieder wat lekkers te krijgen. Probeer voor een romantisch diner een
tafeltje in een van de kleine zaaltjes te bemachtigen. Het restaurant is zeer populair bij de
locals en zit bijna elke dag vol. Voor 's avonds kun je dan ook beter reserveren.
via santo spirito 64r, www.ilsantobevitore.com, +39(0)55-211264, ma-za 12.30-14.30 &
19.30-23.30, zo 19.30-23.30, hoofdgerecht € 30, bus c3 piazza saura

3 QUELLE TRE - SHOPPEN

Bij Quelle Tre kun je terecht voor tijdloze en elegante kleding, tassen, slippers, sieraden en
zelfs poppen. Alles is zelfgemaakt door de drie zussen Cecilia, Luciana en Cristiana. Een leuk
adres voor liefhebbers van retrostoffen en vintage kleuren.
via santo spirito 42r, www.quelletre.com, +39(0)55-219374, di-za 11.00-13.30 & 15.00-19.00,
bus c3 coverelli
4 ANGELA CAPUTI - SHOPPEN

De sieraden van Angela Caputi worden gedragen door filmsterren en zelfs door onze eigen
koningin Máxima. Haar ontwerpen zijn vaak aparte creaties waarbij ze vaak gebruikmaakt van
grote plastic kralen in allerlei kleuren. Doordat de sieraden zo opvallend zijn, kun je haar werk
ook zien als een vorm van draagbare kunst. Ze exposeerde eerder onder andere in The

Il Cortile is een gezellig en chic boetiekje. Je vindt hier trendy vrouwenkleding, maar ook
leuke Deense klompen. Daarnaast verkopen ze de sieraden van het Florentijnse merk Caterina
Mariani en de originele tassen van Italiaanse ontwerpster Rita Merlini. En voor als je echt
heimwee krijgt; er is sinds kort ook een webshop.
via dei serragli 12r, www.ilcortilefirenze.it, +39(0)55-282985, ma 16.00-19.30, di-za
10.30-13.00 & 16.00-19.30, bus d sant’agostino
9 CUCULIA - ETEN & DRINKEN

Voor gerechten met fantasie kun je terecht bij restaurant Cuculia. Chefkok Olivier kookt met

Metropolitan Museum of Art in New York.
via santo spirito 58r, www.angelacaputi.com, +39(0)55-212 972, dagelijks 10.00-13.00 &
15.30-19.30, bus c3, c4 piazza sauro

biologische ingrediënten en gooit daarbij ook een flinke scheut creativiteit in de pan. Hij maakt
de borden op als ware kunstwerkjes, waarna zijn vrouw Roberta de gerechten met veel
plezier op tafel zet. Op zondag kun je hier ook genieten van een uitgebreide brunch. En
misschien onverwacht: er hoort ook een boekwinkeltje bij.
via dei serragli 3r, www.cuculia.it, +0039(0)55-2776205, di-za 17.00-0.00, zo 12.00-0.00,

5 CALZATURE DA FRANCESCO DA FIRENZE - SHOPPEN

Deze route is van preview

8 IL CORTILE - SHOPPEN
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hoofdgerecht € 14, bus c3,d sant'agostino
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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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