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De mysterieuze Etrusken, de mooiste stadjes van Italië, het beste museum 

ter wereld voor renaissancekunst, de beroemde scheve toren, het 

landschap dat Leonardo da Vinci inspireerde - Toscane heeft het allemaal.

6

r De Val d’Orcia. Dit idyllische heuvellandschap met 
zijn versterkte boerenhoeves en kloosters werd in de  
14e en 15e eeuw als een afspiegeling van goed 
bestuur beschouwd en heeft in de loop van de eeuwen 
tal van kunstenaars geïnspireerd. Zie blz. 214.

r San Gimignano, een middeleeuws Manhattan. 
In de best bewaard gebleven middeleeuwse stad van 
Italië lijkt de tijd te hebben stilgestaan. De hoge torens 
vormen een afspiegeling van de macht en welvaart 
van de stad, die veel toeristen trekt. Zie blz. 185.

v De scheve toren van Pisa. Dit volledig gerestau
reerde symbool van de hoog ontwikkelde Toscaanse 
bouwkunst verrijst naast de schitterende Duomo en 
en het Battistero op de Campo dei Miracoli (‘Veld der 
Wonderen’) in Pisa. Zie blz. 153. 

Het beste van toscane: 
topbezienswaardigHeden
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r Het Etruskische Toscane. In het Etruskisch 
museum in Volterra en aan de beschilderde tombes 
van Chiusi ziet u hoe de kleurrijke en levendige 
Etruskische kunst contrasteert met het koele perfec
tionisme van de Grieken en Romeinen. Zie blz. 25.

r Kuuroorden. De eerste kuuroorden stammen uit 
de tijd van de Etrusken. De huidige wellnesscentra, 
zoals de Fonteverde Terme en de Terme di Saturnia, 
bieden warme baden en weldadige behandelingen in 
een magnifieke natuurlijke omgeving. Zie blz. 132.

s De Uffizi in Florence. De grootste verzameling 
renaissancekunst ter wereld omvat meesterwerken 
als de Geboorte van Venus van Botticelli en werken 
van Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaël, Titiaan 
en andere meesters uit de Renaissance. Zie blz. 104.

w Siena, de middel
eeuwse stad bij uitstek. 
Siena, de tegenhanger 
van Florence, is een in 
zichzelf gekeerde stad, 
waar een haast middel
eeuwse sfeer hangt. De 
pracht en praal van de 
paarden rennen van de 
Palio is oogver blin
dend. Zie blz. 197.

s Kerken van Florence. Van Brunelleschi’s Duomo, 
de gotische Santa Croce en de ro maan se San Miniato 
tot de San Lorenzo met Michelangelo’s graftombes 
voor de Medici  de Floren tijnse kerken zijn 
fascinerende kunstwerken. Zie blz. 93-103.

w Wijnproeven in de 
Chianti. Bezoek het 
landschap van in 
schaakbordpatroon 
aangelegde wijngaar
den, oude dorpjes en 
de ommuurde 
wijngoede ren als 
Castello di Brolio, de bakermat van de huidige Chianti
wijnen. Zie blz. 194.

r De bergstadjes Montepulciano en Montalcino. 
Montepulciano en Montalcino staan bekend om hun 
paleizen en hun befaamde wijnen. Geniet van een 
Vino Nobile in de Cantine Contucci of een Brunello di 
Montalcino in de Fortezza. Zie blz. 211 en 221.



Het beste van toscane:  
andere Hoogtepunten
Kunst, cultuur, eten en geschiedenis - hier vindt u 

onze aanbevelingen in vogelvlucht.

8

De koepel van 
Brunelleschi.  
Een fenomenaal staaltje 
bouwkunst van de 
belangrijkste architect 
van de Renaissance.  
Zie blz. 95.
Monte Oliveto  
Magg iore. Een afgelegen 
14eeeuws klooster te 
midden van cipressen.  
Zie blz. 208.
Sant’Antimo. Een in 
beboste heuvels gelegen 
abdijkerk van travertijn. 
Zie blz. 222.
Kathedraal van Siena. 
Een schitterend gotisch 

bouwwerk met banen van 
witte en zwarte steen.  
Zie blz. 201.
San Michele in Foro in 
Lucca. Een fraai voor
beeld van de uitbundige 
Pisaansromaanse 
bouwstijl. Zie blz. 127.
Santa Maria della  
Gra zia. De koepelkerk 
vlak bij de Etruskische 
muren van Cortona is een 
juweeltje. Zie blz. 242.
San Pellegrino in Alpe. 
Dit oude klooster in het 
Garfagnanagebergte 
biedt een magnifiek 
uitzicht. Zie blz. 143.

KerKen en monumenten

Pienza. Een renaissan ce
stadje bij uitstek, 
befaamd om zijn fraaie 
huizen en de uitstekende 
pecorinokaas.  
Zie blz. 209.
Monteriggioni. Dit 
ommuurde, door veertien 
torens bewaakte stadje in 
de provincie Siena biedt 
een specta culaire 
aanblik. Zie blz. 189.
Massa Marittima. Een 
prachtig stadje op de top 
van een hoge heuvel aan 
de rand van de Colline 
Metallifere. Dit is een 
ideaal uitgangspunt om 
de Maremma te ver
kennen. Zie blz. 180.
Cortona. Een sprookjes
achtig klein stadje op een 
heuvel in het oosten van 
Toscane. Er zijn tal van 

bezienswaardigheden te 
bewonderen. Zie blz. 244.
Vinci. Leonardo da Vinci 
wordt geëerd in zijn 
geboorteplaats, een 
piepklein dorpje in de 
heuvels tussen de grote 
steden Florence en Pisa. 
Zie blz. 121.
Pitigliano. Ooit was dit 
een van de belangrijkste 
plaatsen van zuidelijk 
Toscane. Het ligt op een 
rots van tufsteen in een 
vergeten hoekje van 
Toscane. Zie blz. 232.
San Miniato. Dit oude 
stadje strekt zich uit over 
drie heuvels in de 
provincie Florence. Op 
een heldere dag zijn van 
hieruit Volterra en de 
Apuaanse Alpen te zien. 
Zie blz. 121.

De mooiste staDjes in De heuvels

Pitigliano.

Abbazia di Sant’Antimo, in het zuiden van Siena.



Het eiland Elba. Een 
prachtig eiland met 
indrukwekkend natuur
schoon en een aantal 
kleine strandjes en 
baaien. Ideaal voor 
gezinnen. Zie blz. 167.
De Maremma. Langs de 
kust van dit gebied liggen 
de meest ongerepte 
stranden van de regio.  
Zie blz. 225.
Forte dei Marmi. Met zijn 
villa’s en chique cafés is 
deze fietsvriendelijke 
zomervakantieplaats een 
plek bij uitstek om te zien 

en gezien te worden.  
Zie blz. 142.
Monte Argentario. Een 
rotsachtig schiereiland 
met een aantal luxueuze 
jachthavens. Zie blz. 228.
Wellnesscentra. 
Eenvoudig maar 
charmant (Bagni San 
Filippo), chic en stijlvol 
(Grotta Giusti, in een villa)  
of een wellnesscentrum 
in een kasteel (Castello 
del Nero)  Toscane is de 
regio bij uitstek voor wie 
zich graag laat verwen
nen. Zie blz. 132 en 291.

stranDen en wellnesscentra
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Fietsen in Florence of 
Lucca. Verken Florence 
per fiets of riksja, met een 
koetsje of (alleen in de 
zomer) per boot over de 
Arno. Zie blz. 251.
De Giardino di Boboli. 
Kinderen kunnen heerlijk 
spelen in de tuin van het 
Palazzo Pitti. Er is een 
amfitheater, er staan 
vreemde beelden, er zijn 
grotten en er is een café. 
Zie blz. 108.
De Toscaanse eilanden. 
Veerboten en draag
vleugel boten varen van 
Porto Santo Stefano naar 
Giglio en van Piom bino 
naar Elba. Zie blz. 172.
De Giardino dei 
Tarocchi. Een bizarre tuin 

vol kleurige fantasie
figuren. Zie blz. 230.
Parco di Pinocchio. Het 
Park van Pinocchio in 
Collodi bij Pisa moet het 
vooral hebben van zijn 
ouderwetse charme.  
Zie blz. 131.
Museo dei Ragazzi. 
Verkleden, knutselen en 
ander leuke activiteiten 
voor kinderen in het 
Palazzo Vecchio brengen 
de Renaissance tot leven. 
Zie blz. 90.
IJsjes. Als de kinderen 
helemaal nergens meer 
zin in hebben, is een ijsje 
op een van de autovrije 
stadspleinen een prima 
middel om het goede 
humeur te bewaren.

toscane voor het hele gezin

Volterra. In Volterra is de 
mooiste Etruskische 
grafkunst buiten Rome te 
zien. Zie blz. 175.
Chiusi. Etruskische 
graven en tunnels vormen 
het hoogtepunt van een 
bezoek aan Chiusi.  
Zie blz. 215.
Tufstenen dorpjes. Rond 
Sovana, Sorano en Piti
gliano vindt u prachtige 
paden en Etruskische 
vindplaatsen.  
Zie blz. 231.
Museo Archeologico. 
Het Museo Archeologico 
in Florence bezit een 
belangrijke verzameling 
Etruskische kunst.  
Zie blz. 100.
Fiesole. Een Etruskische 
tempel en een Romeins 
theater op 30 minuten 
van Florence. Zie blz. 115.

etrusKische vinDplaatsen

Zonnebaden op een van de vele mooie stranden langs de kust.

Talamone, aan de kust van de Maremma.

Het Teatro Romano in Fiesole.



De Florentijnse fresco’s  
van Masaccio. In de 
Brancaccikapel en de 
Santa Maria Novella in 
Florence illustreren de 
sublie me fresco’s van 
Masaccio de essentie van 
de Renai sance: nadruk op 
de menselijke gestalte en 
menselijke emoties, en 
het gebruik van perspec
tief. Zie blz. 98 en 103.
Het Bargello. Een 
belangrijke collectie 
renaissance en 
maniëristisch beeld
houwwerk is te zien in een 
voormalige gevangenis. 
Zie blz. 112.
Het Battistero. Ghiberti’s 
bronzen deuren zijn zo 
adembenemend mooi dat 
Michelangelo ze de 
‘poorten tot het paradijs’ 
noemde. Zie blz. 94.

Fresco’s van Lorenzetti. 
De fresco’s in het Palazzo 
Pubblico in Siena  een 
allegorie van goed en 
slecht bestuur  behoren 
tot de vroegste niet
religieuze schilderingen. 
Zie blz. 201.
De twee Davids. 
Michelangelo’s David is 
het symbool van Florence, 
maar Donatello’s David 
was het eerste vrijstaande 
naakt sinds de Oudheid. 
Zie blz. 111 en 113.
Fresco’s van Giotto, 
Florence. In de Santa 
Croce is de breuk met de 
vlakke Byzantijnse stijl 
duidelijk waarneem baar. 
Zie blz. 100.
Fresco’s van Piero della 
Francesca, Arezzo. Won
deren van pastel tinten en 
koel licht. Zie blz. 237.

renaissanceKunst
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Giardini di Boboli. Een 
schitterend park rond het 
Palazza Pitti, dat tegen
woordig een museum is. 
Zie blz. 108.
Villa Medicea Poggio a 
Caiano. De perfecte 
Medicivilla, met fresco’s 
en een fraaie tuin.  
Zie blz. 118.
Villa Demidoff en Parco 
di Pratolino. In het park 
bij deze villa staan 
bijzonder mooie maniëris
tische beelden.  
Zie blz. 118.
Villa’s rond Lucca. In de 

omgeving van Lucca 
staan tal van villa’s, alle 
omringd door fraaie 
tuinen. Zie blz. 129.
Villa Medici, Fiesole. 
Een prachtige villa en 
tuin, met een weids 
uitzicht op Florence.  
Zie blz. 118.
Villa Medicea della 
Petraia. Een sierlijke 
villa, versierd met prach
tige fresco’s. Zie blz. 118.
Villa Medicea di 
Castello. Een villa met 
een tuin in renaissance
stijl. Zie blz. 118.

villa’s en tuinen

Detail van de schitterende bronzen deuren van het Battistero 
in Florence.

Wijnproeven. Breng 
naast de Chianti (zie blz. 
194), Montepulciano (zie 
blz. 211) en Montalcino 
(zie blz. 221) een bezoek 
aan Bolgheri voor de 
Sassicaia en aan de 
Ma rem ma voor Morellino 
di Scansano (zie blz. 188).
Culinaire festivals. 
Toscanen zijn trots op hun 
streekproducten, zoals 
witte truffels, tamme 
kastanjes, rundvlees uit 
de Val di Chiana, wild 
zwijn en pecorinokaas, 
die elk hun eigen festival 
(sagre) hebben. 
Kookcursussen. De 
beste zijn Cucina 
Giuseppina in het 
middeleeuwse Certaldo 
(www.cucina giuseppina.com), 

Florence Chefs (www.the 
florence chefs.it) en Badia a 
Coltibuono (www. colti 
buono.com), waar u kunt 
eten, slapen en koken.  
Zie blz. 191 en 283.
Paddestoelen. In de 
herfst trekken liefhebbers 
van paddestoelen de 
bergen in om funghi te 
verzamelen. Wilde padde
stoelen, zoals porcini en 
tartufi (truffels), staan in 
veel restaurants op het 
menu. Zie blz. 73.
Zoetigheden uit Siena. 
Zoete vruchtencake 
(panforte), bitterkoekjes, 
ricciarelli, knapperige 
cantucci en 
onweerstaanbare gelati 
zijn overal te koop.  
Zie blz. 204.

De smaaK van toscane

De Boboli-tuin in Florence.



Il Palio. De traditionele 
paardenrennen van Siena 
zijn een adembenemend 
schouwspel, waaraan 
elke contrade van de stad 
deelneemt. Zie blz. 206.
Muziekfestival in Lucca. 
Het festival, waar tal van 
beroemdheden optreden, 
wordt in juli gehouden.  
Zie blz. 285.
Puccinifestival. Dit 
festival ter ere van de 
componist Puccini wordt 
gehouden in zijn villa aan 
het Lago di Massaciuc
coli. Zie blz. 128.
Luminaria di San 
Ranieri. In Pisa baadt de 

rivier de Arno tijdens dit 
festival in het licht van 
duizenden kaarsjes. Het 
evenement wordt 
afgesloten met een 
roeiwedstrijd.  
Zie blz. 285.
Carnaval. Het uitbundige 
carnaval van Viareggio is 
een onvergetelijke 
ervaring. Dit is een van de 
beste carnavals van Italië. 
Zie blz. 139.
Estate Fiesolana.  
Dit muziek en kunst
festival in Fiesole in de  
provincie Florence is 
bijzonder de moeite 
waard. Zie blz. 285.

Festivals en evenementen
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Het kenmerkende landschap van zuidelijk Siena.

Le Crete Senesi.  
Een schilderachtig 
landschap van glooiende 
heuvels, statige cipres
sen en afgelegen 
boer derijen  dit is het 
Toscane van ansicht
kaarten en posters.  
Zie blz. 208.
Parco Regionale della 
Maremma. Prachtige, 

ongerepte stranden, 
begrensd door steile 
rotsen, parasoldennen en 
ruig mediterraan struik
gewas. Zie blz. 227.
De Chianti.  
Glooiende heuvels met 
wijngaarden, waar u in 
middeleeuwse versterkte 
boerenhoeves wijn kunt 
proeven. Zie blz. 185.

toscaanse lanDschappen

Carnaval in Viareggio.

Parco dell’Orecchiella. 
Een ruig, bergachtig 
gebied waar veel dieren 
leven. Dit is het specta
culairste natuur park van 
Toscane. Zie blz. 68.
Monte Amiata. Op de 
hellingen van deze 
uitgedoofde vulkaan vindt 
u warmwaterbronnen en 
leuke dorpjes. Zie blz. 232.

Apuaanse Alpen. Achter 
de schone stranden van 
de Versilia ligt een ruig 
gebied met marmer
groeven, bergruggen en 
kloven.  
Zie blz. 144.
De Casentino. Oeroude 
bossen langs de boven
loop van de Arno.  
Zie blz. 239.



sen, bezitloos. Met de toenemende urbanisatie 
kwam een onafhankelijke klasse op van am-
bachtslieden en kooplieden. Toen deze klasse on-
der de Romeinen dezelfde rechten kreeg als de 
aristocratie, betekende dat een enorme breuk met 
de Etruskische traditie.

De Etrusken waren grote bouwmeesters. Hun 
steden volgden de contouren van het landschap, 
met de necropool aan de voet van de stadsmuren 
en de levenden daarboven. Dat nu bijna alleen 
nog hun dodensteden bestaan, komt doordat de 
gebouwen uit hout en klei bestonden en inmiddels 
volledig zijn vergaan. Wat wel werd teruggevon-

den van de Etruskische steden maakte grote in-
druk op architecten uit de Romeinse tijd en de 
Renaissance. De op de Meso potamische bouw-
kunst geïnspireerde Porta all’Arco in Volterra, de 
enorme natuurstenen muren in Saturnia (ge-
bouwd om de stad tegen de Romeinen te bescher-
men) en de indeling van Pitigliano en Sovana zijn 
slechts enkele aanwijzingen dat de Etrusken ver-
nuftige bouwers waren.

Nog steeds worden er Etruskische voorwerpen 
opgegraven in de regio. Niet lang geleden legden 
archeologen ten oosten van Livorno een 3000 jaar 
oude necropool uit het eind van de bronstijd bloot 

2 6  ◆  G e s c h i e d e n i s

Verborgen onder het oppervlak van veel Toscaanse ste-
den gaan veel Etruskische kenmerken schuil. Zo zijn de 
muren van Etruskische tempels verwerkt in Romeinse 
huizen en dragen renaissancepaleizen Etruskische in-
scripties. 

De Porta all’Arco Etrusco in Volterra heeft een Ro-
meins booggewelf waarin drie Etruskische hoofden van 
basalt zijn verwerkt. In het Etruskisch museum aldaar 
staat het bronzen beeld De avondschaduw, dat meer dan 
2000 jaar oud is, maar modern aandoet. Het Museo  
Archeologico in Florence herbergt een reconstructie van 
de Tomba Inghirami, een Etruskische tombe uit Volterra, 
en de fraaie bronzen Chimera uit Arezzo. 

Een van de beste musea op het gebied van Etruskische 
kunst staat in Chiusi, met Etruskisch aardewerk en cano-
pen (grafurnen) met de geïdealiseerde beeltenis van de 
overledene op het deksel. In deze stad bevinden zich ook 
de enige beschilderde tombes van Toscane, evenals een 
mysterieus labyrint waarin volgens de legende de sarco-
faag van Lars Porsenna, de mythische koning van de 
Etrusken, verborgen is. 

In de Maremma treft u bij Sovana talloze diepe, ravijn-
achtige Etruskische wegen en in de rotsen uitgehouwen 
nissen die als tombes werden gebruikt. In het afgelegen, 
landelijke Vetulonia herinnert niets er meer aan dat dit 
een van de rijkste steden in Etrurië was.

de mooiste etruskische overblijfselen

De plaats Pitigliano werd al bewoond in de tijd van de Etrusken. 
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De belangrijkste erfenis van de 
Romeinen is, naast hun wegen, hun 
klassieke stadsindeling, met het 
forum - de latere piazza - als  
centraal punt.

De invloed van de Romeinse infrastructurele pro-
jecten - de sierlijke stenen bruggen over de rivieren, 
de afwateringssystemen om overstroming van de 
wegen te voorkomen, en zelfs wegen die dwars 
door de heuvels werden gegraven - op de Etrusken 
moet enorm zijn geweest.

Florentia
Om het Romeinse Florence (Florentia) te ontdek-
ken is wat speurwerk nodig, maar op kaarten is het 
rastervormige stratenplan duidelijk te zien. De  
Piazza della Repub blica volgt de contouren van het 
oude castrum. 

Faesulae
De Etruskische nederzetting Fiesole, die mogelijk 
uit de 8e eeuw v.Chr. stamt, werd in 80 v.Chr. het 
Romeinse militaire bolwerk Faesulae, en later de 
hoofdstad van het Romeinse Etruria. Het Romein-
se forum lag op de plek van de huidige Piazza Mino 
da Fiesole. Niet ver van de Duomo ligt een goed be-
waard gebleven Romeins theater. Wat verder liggen 
Romeinse baden en de ruïne van een Romeinse 
tempel, beide uit de 1e eeuw v.Chr. De Etruskische 
tempel tegen de Etruskische stadsmuur stamt uit 
de 3e eeuw v.Chr. 

Lucca
Ook in Lucca is het originele stratenplan nog te her-
kennen. De Romeinen stichtten de stad in 178  
v.Chr. als een militaire kolonie. Het amfitheater, bui-
ten de stad, had 10.000 zitplaatsen. De restanten 
daarvan liggen voor het merendeel onder straat- 
niveau. In de Middeleeuwen werden tegen de nog 
staande muren van het theater huizen gebouwd, 
waardoor de omtrek en de vier ingangen behouden 
zijn gebleven. In de huizen in de buurt zijn nog frag-
menten van die muren terug te vinden.

Volterra
Ook in Volterra, vanaf de 4e eeuw v.Chr. een belang-
rijke Romeinse plaats, maakte men gebruik van 
bestaande structuren. Buiten de stadsmuren ligt 

de ruïne van een Romeins theater uit de 1e eeuw 
v.Chr.

Luna
Luni, het Romeinse Luna, werd in 177 v.Chr. ge-
sticht. Hiervandaan werden de Ligurische stam-
men verslagen. Het forum, enkele huizen en het 
theater van de oude stad zijn blootgelegd. 

Rusellae
Een andere grote vindplaats is Roselle (het Ro-
meinse Rusellae), een van de belangrijkste Etruski-
sche steden van Noord-Etrurië. De Romeinen na-

men de stad, ooit een eiland, vroeg in de 3e eeuw 
v.Chr. in. De ruïnes zijn vrij compleet, met bijna on-
geschonden Romeins-Etruskische muren, een Ro-
meins forum, geplaveide straten, basilieken, vil-
la’s, een amfitheater, werkplaatsen en baden. 

Cosa
Ansedonia, het Romeinse Cosa, werd in 273 v.Chr. 
gesticht als een Romeinse kolonie. Bij opgravingen 
zijn de resten van een hoofdweg, forum, ommuurde 
Akropolis en een capitolium (heiligdom, gewijd aan 
Jupiter, Juno en Minerva) ontdekt. De 1,5 km lange 
stadsmuur is vrijwel intact, net als veel van de  
18 wachttorens en het forum. Op de overwoekerde 
archeologische vindplaats hangt een wat melan-
cholieke sfeer, maar het uitzicht is er fantastisch. ❑

Het Romeinse Toscane

Uitzicht vanaf het Teatro Romano, Fiesole.



maar de bergen zijn hoger en ruiger en het land-
schap wordt gekenmerkt door bossen, weiden, 
schilderachtige open plekken en bergbeekjes.

De Apennijnen
De Apennijnen zijn weliswaar minder afwisse-
lend dan de Apuaanse Alpen, maar ze zijn niet 
aangetast door de winning van marmer en ander 
gesteente. Dit gebergte bestaat uit de keten langs 
de grens met Emilia - de hoogste in de noordelijke 
Apennijnen - en de ketens van de Casentino en de 
Mugello.

In de streek Casentino, ten noorden van Arezzo, 
ligt een reeks vlijmscherpe bergruggen en uitge-
strekte wouden die Emilia-Romagna en het 
noordoosten van Toscane bedekken. Deze oude 
bossen, met als middelpunt het stadje Bibbiena 
aan de bovenloop van de Arno, behoren tot de 
mooiste van de regio. Kenmerkend voor het ge-
deelte in Emilia zijn de hoge, steile rotswanden. 
De Toscaanse kant is lieflijker, met schilderachti-
ge watervallen en stroompjes.

De Mugello, de heuvelachtige streek ten noor-
den van Florence, lijkt op een schildering van 
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Te voet naar San Gimignano.

Toscane is een paradijs voor wandelaars. Een karakteris-
tieke wandelroute loopt van Volterra naar San Gimignano. 
Deze volgt gedeeltelijk een oude Etruskische weg en de 
Via Francigena, de weg waarover pelgrims in de Middel-
eeuwen van Canterbury naar Rome trokken. Het stoffige 
pad voert merendeels over typisch Toscaanse strade bi-
anche (onverharde wegen) en loopt langs wijngaarden, 
velden met zonnebloemen en ingedutte gehuchten op 
heuveltoppen. 

In deze dorpjes, bijvoorbeeld in Casole d’Elsa, kunt u in 
een sfeervolle trattoria genieten van crostini met olijfolie, 
panzanella (Toscaanse broodsalade) en een glas goede 
Vernaccia di San Gimignano. Na het oversteken van en-

kele riviertjes en het passeren van verlaten boerderijen is 
het tijd om uw overnachtingsadres op te zoeken.  

Een goede voorbereiding is beslist noodzakelijk - 
kaarten zijn vaak van slechte kwaliteit, de markering laat 
te wensen over en soms zult u urenlang niemand tegen-
komen. 

Geheel verzorgde wandelvakanties in Toscane kunt u 
boeken bij een gespecialiseerd reisbureau (zie ook blz. 
286). U kunt natuurlijk ook zelf een route uitstippelen met 
behulp van een praktische, gedetailleerde routekaart, zo-
dat u niet voor nare verrassingen komt te staan. Een goe-
de voorbereiding loont, zoals het tevoren regelen van een 
overnachtingsadres. 

Wandelen in toscane



Toscane heeft op culinair gebied veel te bie-
den, met gerechten waarbij de plaatselijke 
wijnen voortreffelijk tot hun recht komen. 

De gerechten varieren van de bistecca alla Fio-
rentina (Florentijnse biefstuk), boerensoepen, 
stoofschotels met everzwijnenvlees en truffelsau-
zen tot hartige kazen en heerlijk gebak. Een groter 
contrast met de trendy, mondaine keuken van el-
ders in Italië is haast niet denkbaar.

Aan Toscaanse gerechten valt onmiddellijk op 
dat ze eenvoudig en voedzaam zijn en een opwek-
kende werking hebben. De Toscaanse keuken is 
nooit overdreven ingewikkeld of overdadig - 
geen pietluttige opmaak, moeilijke, ingekookte 
sauzen of subtiele smaakcombinaties; kenmer-
kend is de elementaire, natuurlijke eenvoud.

Toscane heeft zo zijn eigen, onnavolgbare ver-
sies van de bekende Italiaanse schotels: pasta’s 
met wildsauzen, pici (pasta die lijkt op dikke 
spaghetti) met vers eekhoorntjesbrood, en fagioli 
all’Uccelletto (bonen in tomatensaus). En dan 
zijn er nog de vele typisch Toscaanse delicatessen 
en seizoensgebonden gerechten, met ingrediën-
ten als truffels en wilde paddestoelen.

Boneneters
Omdat ze zoveel peulvruchten in hun gerechten 
verwerken worden Toscanen door hun landgeno-
ten wel Toscani mangiafagioli (‘boneneters’) ge-
noemd. Dikke soepen en hartige bonenschotels, 
geserveerd in aardewerken kommen, worden 
vaak aan tafel op smaak gebracht met wat olijf-
olie. 

Veel chef-koks roemen de Toscaanse olijfolie 
als de beste ter wereld, al kunnen ze het zelden 
eens worden over de regio - laat staan het bedrijf - 
waar de allerbeste olie wordt geproduceerd. Aan-
gezien de plaatselijke bevolking nooit onpartijdig 
is, is het aan bezoekers om de kwaliteiten van 

olijfolie uit Lucca, de Chianti, de Maremma en 
Siena tegen elkaar af te wegen.

Ook soepen worden vaak met peulvruchten be-
reid. Enkele voorbeelden zijn acquacotta, een 
groentesoep waar vlak voor het opdienen een ei 
doorheen wordt geroerd, en pappa al pomodoro, 
een dikke soep van brood en tomaten. Een typisch 
Florentijnse winterspecialiteit is ribollita (‘op-
nieuw gekookt’), soep die door opkoken intenser 
van smaak wordt. Uit de ruige regio Garfagnana 
komt een lekkere soep van spelt, op smaak ge-
bracht met olie, uien en borlotti-bonen.

In de kustprovincie Livorno wordt de heerlijke 
cacciucco gemaakt, een voedzame soep van vis 
en schaaldieren die naar men zegt de inspiratie-
bron voor de Franse bouillabaisse was. Naar ver-

De Toscaanse keuken
De traditionele Toscaanse keuken is cucina povera, stevige 

‘boerenkost’. Deze eerlijke, authentieke kookkunst, met 
producten die rechtstreeks van het land komen,  

wordt internationaal zeer gewaardeerd.

Bereiding van bistecca alla Fiorentina.
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Een gedetailleerde gids van Toscane,  
waarbij de belangrijkste bezienswaardigheden 

met een cijfer (of een letter) zijn aangegeven  
op de kaarten (bijvoorbeeld 1).

Veel niet-Italianen beschouwen Toscane als het ‘echte’ 
Italië, het Italië zoals ze dat kennen uit films en romans: 
een land van kaarsrechte cipressen, olijfbomen en 

wijngaarden, van middeleeuwse kastelen en villa’s van de 
Medici. Deze landelijke idylle is echter slechts één aspect 
van Toscane - de regio is een  fascinerende mengeling van 
ongerepte natuur en civilisatie, van de marmergroeven van 
Carrara tot de wildernis van de Maremma en van de ruige 
kust tot de glooiende wijngaarden van de Chianti en de be-
boste hellingen van de Monte Amiata. Toscanen hebben een 
diepgewortelde relatie met het gebied waar ze wonen, maar 
zien ook de harde realiteit van het plattelandsbestaan. Ze zijn 

van nature erg sociaal en wonen daarom liever in kleine stadjes of dorpen 
dan op een afgelegen boerderij, hoe idyllisch ook.

De grote aantrekkingskracht van Toscaanse steden is dat ze tijdloos lijken 
en dat heden en verleden er in elkaar overlopen. In Florence, de bakermat 
van de Renaissance, zijn grote aantallen kunstwerken te 
zien die eeuwen geleden  ter ere van de stad zijn vervaar-
digd. Wie vanaf de Piazzale Michelangelo uitkijkt over 
Florence kan met eigen ogen zien hoe weinig het silhouet 
van de stad sinds haar hoogtijdagen is veranderd. 

De Toscaanse bebouwing is uitzonderlijk divers: van 
ommuurde middeleeuwse dorpen op de top van een heu-
vel tot Etruskische nederzettingen, van kuuroorden uit 
het fin de siècle tot moderne badplaatsen, en van fraaie 
renaissancepaleizen tot sobere romaanse kerken. Het 
middeleeuwse Siena en de renaissancestad Florence mag 
u niet missen, maar probeer ook tijd uit te trekken voor 
het Etruskische Volterra, het authentieke Massa Maritti-
ma en het ontspannen Lucca - een ideaal stadje om op de 
fiets te verkennen. 

Maar ook al komen de meeste bezoekers in de eerste plaats voor de kunst-
zinnige en bouwkundige erfenis van Toscane, ook voor liefhebbers van na-
tuurschoon is hier veel te vinden - van het door de Unesco beschermde land-
schap van de Val d’Orcia tot de bergachtige Garfagnana en de ruige kust van 
de Maremma. En bovendien: alleen al de unieke sfeer in deze regio maakt 
een verblijf al haast bij voorbaat tot een succes. ❑

Reizen dooR Toscane
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De scheve toren van Pisa.

Een villa met cipressen.
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5814482, www.grotte di equi.it, rondlei-
dingen apr.-sep., rest van het jaar alleen 
op afspraak). In deze grotten zijn over-
blijfselen van mensen, honden en zelfs 
leeuwen en luipaarden uit het Paleolithi-
cum gevonden.

De Magra-vallei
Langs de hoofdweg (SS62) door de 
Magra-vallei tussen Aulla en Pontré-
moli ligt een aantal mooie dorpen en 
kastelen. Bagnone * is een aantrekke-
lijke plaats met renaissancepaleizen, 
schaduwrijke galerijen en een wirwar 
van huizen, bogen en steegjes die naar 
de rivieroever leiden. In het naburige 
Filetto, een dorp met een symmetrische 
vierkante ommuring, wordt vrijwel elke 
straat overspannen door een overdekte 
passage of brug. 

In het ingedutte Pontrémoli ( kunt 
u letterlijk de smaak van de Lunigiana 
proeven. Dit plaatsje staat bekend om 
zijn honing en paddestoelen, die tot de 
beste van Italië behoren, om nog maar te 
zwijgen van de testaroli, de onlosmake-
lijk met deze streek verbonden panne-
koeken die met lokaal gemaakte pesto 
of kaas worden geserveerd. In het oude 

gedeelte van het stadje staan fraaie mid-
deleeuwse huizen en in de Annunzi-
ata-kerk kunt u een 16e-eeuwse acht-
hoekige marmeren tempel van de hand 
van Sansovino bewonderen. Oorspron-
kelijk bestond Pontrémoli uit twee de-
len: in het ene woonden de Welfen, in 
het andere de Ghibellijnen. De vesting 
Castruccio stamt uit 1332.

Het robuuste Castello del Piag naro 
biedt onderdak aan het Museo delle 
Statue- Stele (bij het ter perse gaan van 
deze gids gesloten in verband met reno-
vatie). In dit gebied zijn prehistorische 
menhirs gevonden; de oudste dateert 
van ongeveer 3000 v.Chr. Zolang het 
museum gesloten is, zijn ze te zien in het 
Palazzo Comunale (di. t/m zo. 9.00-
12.30 en 14.30-17.30 uur). 

Liefhebbers van zoetigheid kunnen 
hun hart ophalen aan het gebak van de 
Antica Pasticceria degli Svizzeri 
(Piazza della Repubblica). Dit charman-
te café in art-nouveaustijl serveert 
amandelcake en spongata, een heerlij-
ke, stevige noten- en rozijnencake met 
honing. Dergelijke specialiteiten zijn 
eenvoudig, traditioneel en uitnodigend, 
net als de Lunigiana zelf. ❑

Kaart  
blz. 140

Een marmergroeve  
bij Carrara in de 
Garfagnana.

Ruïne van een 
aquaduct bij Barga.
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contri-Viti, kunt u even uitrusten en wat 
drinken in de bar. In de enorm grote kel-
der zijn nog een Etruskische bron en een 
Romeinse cisterne te zien (zie blz. 277).

Het Etruskische museum
en het Romeinse theater
De mooiste kostbaarheden van de stad 
zijn te zien in het Museo Etrusco Gu-
arnacci (Via Don Minzoni, www.vol 
terratur.it, dagelijks open half mrt.-okt. 
10.30-17.30, nov.-half mrt. 10.00-16.30 
uur). Het museum staat vol Etruskische 
grafurnen - met uitzondering van enkele 
musea in Rome bezit Volterra de beste 
collectie Etruskische kunst ter wereld. 
Op albasten sarcofagen zijn taferelen af-
gebeeld uit zowel de Etruskische als de 
Griekse mythologie, compleet met zee-
monsters, Griekse goden, griffioenen en 
sirenen. Op de Urna degli Sposi is een 
meesterlijk portret van een echtpaar 
aangebracht. 

Ook het bronzen beeld L’Ombra della 
Sera (‘De avondschaduw’) is verbluf-
fend mooi - het had van de hand van 
Giacometti kunnen zijn, ware het niet 
dat het dateert van de 5e eeuw v.Chr. 
Het beeld doet denken aan de langge-

rekte schaduw van een jongeman in de 
ondergaande zon. 

Het tuinterras van restaurant Del 
Duca (zie blz. 277), gelegen aan de voet 
van de muren van de oude Etruskische 
stad, is een heerlijke, koele plek om op 
een warme zomeravond van een lekkere 
Toscaanse maaltijd te genieten.

Op het hoogste punt van de stad ver-
rijst een magnifiek voorbeeld van re-
naissancebouwkunst: het Fortezza Me-
dicea, dat tegenwoordig dienst doet als 
extra beveiligde gevangenis. De gevan-
genen voeren elke zomer een toneelstuk 
op, waarbij ze een haast professioneel 
niveau bereiken. Helaas mag de voor-
stelling alleen worden bijgewoond door 
bezoekers met een in Italië afgegeven 
bewijs van goed gedrag (waar voor bui-
tenlanders haast niet aan te komen is).

Hier vlakbij, op de plek waar vroeger 
de Etruskische citadel lag, bevindt zich 
het Parco Archeologico (half mrt.-okt. 
dagelijks open 10.30-17.30, nov.-half 
mrt. ma. t/m vr. 10.00-16.00 uur), een 
prima plek voor een picknick.

In het noordelijk deel van de stad, 
vlak bij de stadsmuren, bevinden zich 
de imposante resten van het Teatro Ro-

Kaart  
blz. 177

Middeleeuws 
Volterra.
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blz. 187

San Gimignano 1 is in de eerste 
plaats bekend vanwege het specta-
culaire silhouet dat zich tegen de 

hemel aftekent wanneer men het stadje 
nadert - de middeleeuwse torens zijn al 
van verre duidelijk te onderscheiden. In 
San Gimignano lijkt sinds de Middel-
eeuwen niets veranderd te zijn. Dat is 
echter schijn: van de 72 woontorens die 
er ooit stonden zijn er nog maar 14 over. 

Nadat San Gimignano onder Floren-
tijns bestuur was gekomen zette het eco-
nomisch verval in. De Renaissance ging 
aan het stadje voorbij, met als gevolg 
dat het unieke middeleeuwse karakter 
tot op de dag van vandaag bewaard is 
gebleven.

Een eerste indruk
De befaamde torens staan gegroepeerd 
rond de Piazza del Duomo en de Piazza 
della Cisterna, waar het het hele jaar 
door een komen en gaan van tienduizen-
den toeristen is. Alleen al de torens ma-
ken een bezoek aan San Gimignano de 
moeite waard, maar er is nog veel meer 
te zien - wie de middeleeuwse sfeer echt 
wil proeven, kan er het best enkele da-
gen blijven.

Trek voor de romaanse Collegiata 
(apr.-okt. ma. t/m vr. 10.00-19.30, za. 
10.00-17.30, zo. 12.30-19.30, nov.-mrt. 
ma. t/m za. 10.00-17.00, zo. 12.30-
17.00 uur, geen toegang tijdens de mis; 
het ticket is ook geldig voor een aantal 
andere bezienswaardigheden) ten min-
ste enkele uren uit - elke centimeter van 
de wanden van deze kerk is bedekt met 

fresco’s. In de noordelijke zijbeuk zijn 
taferelen uit het Oude Testament van 
Bartolo di Fredi afgebeeld (1367), erte-
genover ziet u Het leven van Christus 
(1333-1341) van Lippo Memmi, en de 
fresco’s in het middenschip (1393-
1396) van Taddeo di Bartolo hebben het 
Laatste Oordeel tot onderwerp. 

Deze in gotische stijl geschilderde 
‘beeldverhalen’ verschillen sterk van de 
renaissancefresco’s uit 1475 in de kapel 
van Santa Fina, waarin het leven van 
een plaatselijke heilige wordt uitge-
beeld. 

san GimiGnano en de chianTi

Met de middeleeuwse torens van San Gimignano, het 
schilderachtige bergdorpje Certaldo, de glooiende 

heuvels, de villa’s en de wijngaarden van de Chianti 
worden San Gimignano en omgeving beschouwd  

als het Toscane zoals iedereen het kent.

Florence

Chiesa di Sant’ 
Agostino, San 
Gimignano.
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De karaktervolle Toscaanse wijnen 
zijn het product van een geslaagde 
combinatie van traditioneel  
vakmanschap en innovatieve  
creativiteit.

‘De nieuwe kennis die wijnboeren tegenwoordig 
hebben, is vergeleken met zelfs nog maar een de-
cennium geleden fenomenaal’, aldus Lamberto 
Frescobaldi, wiens familie al meer dan zeven eeu-
wen wijn produceert. In Toscane, een toonaange-
vend wijnbouwgebied, wordt de wijnbouw nog 
steeds gedomineerd door een aantal oude adellij-
ke families. 

Van Etruskische oorsprong
Getuige een wijnbeker die is aangetroffen in een 
Etruskisch graf bij Castellina in Chianti, waren de 
Etrusken al bekend met wijn; ook zijn er Etruski-
sche fresco’s bewaard gebleven waarop Bacchus, 
de god van de wijn, is afgebeeld. Enkele Toscaanse 
wijngaarden gaan terug tot de tijd van de middel-
eeuwse kloosters; twee voorbeelden zijn Badia a 

Coltibuono en Badia a Passignano, waar de be-
faamde Antinori-wijnen worden geproduceerd. 

Chianti Classico
Halverwege de 19e eeuw begon baron Bettino Ri-
casoli, de bedenker van de merknaam Chianti 
Classico, met het moderniseren van het productie-
proces in de wijnbouw. Sindsdien controleert het 
Consorzio Chianti Classico de Chianti-wijnen, waar-
bij het logo van de gallo nero (zwarte haan) op het 
etiket de kwaliteit waarborgt. Een uitstekende Clas-
sico is Barone Ricasoli Castello di Brolio Chianti 
Classico.

Tot ergernis van producenten van de even goede 
andere rode wijnen uit de regio, denken sommige 
bezoekers nog steeds dat in Toscane alleen Chianti 
wordt geproduceerd. De Chianti Classico-streek, 
met plaatsen als Barberino Val d’Elsa, Castellina, 
Greve, Gaiole en San Casciano, ligt tussen Floren-
ce en Siena. Een van de beste rode wijnen van Tos-
cane is echter de Brunello di Montalcino, die ten 
zuiden van Siena wordt gemaakt van Sangiovese-
druiven. Brunello is een krachtige, verfijnde rode 
wijn die jaren kan rijpen. Net als de min of meer ver-
gelijkbare Rosso di Montalcino en de goddelijke 
Vino Nobile di Montepulciano was deze wijn al ten 
tijde van de Medici geliefd bij vorsten en pausen. 

Maremma-wijnen en de 
‘Super-Toscanen’
Er is tegenwoordig steeds meer vraag naar wijnen 
uit de Maremma. Ze worden vaak gemaakt met 
Bordeaux-druiven als Cabernet Sauvignon, Franc 
en Merlot. Deze elegante wijnen hebben een frisse 
afdronk die men zelden aantreft in de Cabernets of 
Merlots van de nieuwe wijnlanden.

In de omgeving van Bolgheri zijn Sassicaia en Or-
nellaia bekende namen. Antinori Solaia, Frescobal-
di Giramonte, Sette Ponti Oreno en d’Allessan dro 
Syrah zijn eveneens uitstekende Toscaanse wij-
nen. Sommige wijnkenners zijn van mening dat de 
zogenaamde ‘Super-Toscanen’ geen eigen karak-
ter hebben en te duur zijn, terwijl de liefhebbers 
juist vinden dat deze wijnen de creativiteit van de 
wijnmakers weerspiegelen. Het blijft een kwestie 
van persoonlijke smaak. 

Als de ‘Super-Toscanen’ u niet aanspreken, is er 
voldoende keus uit wijnen van lokale druivenras-
sen. Vernaccia di San Gimignano, een karakteris-
tieke frisse witte wijn met een goudkleurige gloed, 
is al populair sinds de tijd van Dante, en de amber-
kleurige dessertwijn Vino Santo kan met recht een 
godendrank worden genoemd. ❑

Een godendrank

Een wijngaard bij San Gimignano.
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VerVoer naar en reizen in Toscane

reizen naar Toscane

Met het vliegtuig

Door de opkomst van prijsvechters als 
Ryanair, Transavia en EasyJet gaan er 
vanuit de Benelux vandaag de dag 
meer vluchten naar kleinere vlieg
velden in Italië dan vroeger. Terwijl 
Toscane nog niet zo lang geleden 
uitsluitend bereikbaar was via een 
overstap in Milaan of Rome, zijn er nu 
ook rechtstreekse vluchten naar met 
name Pisa en Florence. Voor een 
overzicht van alle diensten van 
budgetluchtvaart maatschappijen zie 
www.lowcostairlines.nl. 

Alitalia en de KLM verzorgen 
lijnvluchten tussen de Benelux en 
Italië, maar vanuit Amsterdam is de 
beste manier om rechtstreeks naar 
Toscane te vliegen met Transavia. 
Vanuit Brussel is er dagelijks een 
vlucht naar Florence met Brussels 
Airlines. De reistijd naar Florence 
bedraagt ongeveer 2 uur.

Op internet kunt u zoeken naar 
gunstig geprijsde vliegreizen en de 
prijzen van verschillende 
maatschappijen vergelijken.

Daarnaast zijn er in de zomer
maanden tal van chartervluchten  
naar vakantiebestemmingen in het 
noorden van Italië. Voor meer 
informatie hierover kunt u het beste 
contact opnemen met een reisbureau 
of reisorganisatie.

Vliegvelden
De meeste internationale vluchten 
landen op de twee grote luchthavens 
van Italië: 
Rome: Roma Leonardo da Vinci 
(meestal Fiumicino genoemd) en 
Milaan: Milano Malpensa. In Toscane 
ontvangt het vliegveld Galileo Galilei 

in Pisa de meeste internationale 
vluchten. 

De reis per openbaar vervoer van 
Pisa naar Florence is eenvoudig en 
goedkoop (zie blz. 249). 

De luchthaven van Florence, 
Peretola-Florence (ook wel Amerigo 
Vespucci genoemd) ligt 4 km ten 
noordwesten van het stadscentrum. 
Er landen wel wat internationale 
vluchten, maar deze zijn meestal flink 
duurder dan die naar Pisa.

De luchthaven van Bologna komt 
ook in aanmerking voor een bezoek 
aan Toscane. Deze stad ligt iets ten 
noorden van Toscane en heeft een 
rechtstreekse treinverbinding met 
Florence en Arezzo.

Met de trein

De populaire autoslaaptrein die 
vroeger van Den Bosch naar Livorno 
reed is uit de dienst genomen. Wel is 
er nog een gerieflijke autoslaaptrein 
van Düsseldorf (slechts 2,5 uur rijden 
van Utrecht) naar Verona, 190 km ten 
noorden van Florence.

Een treinreis vanuit Amsterdam of 
Brussel naar bijvoorbeeld Florence 
duurt ongeveer 20 uur en is eigenlijk 
alleen aan te raden voor trein
enthousiasten en mensen met vlieg
angst. De prijzen liggen vaak 
(aan zienlijk) hoger dan voor een 
vliegticket met een budgetmaat schap
pij en de reis is erg omslachtig. Zo 
moet u voor een reis naar Florence 
zeker een keer of vijf overstappen. 
Meer informatie, ook over de 
autoslaaptrein vanuit Düsseldorf, is te 
vinden op www.treinreiswinkel.nl.

De trein kan wel een aantrekkelijke 
optie zijn voor jongeren onder de 26 
jaar die in het bezit zijn van een 
interrailkaart en Florence op willen 
nemen in een rondreis door Europa. 

Deze kaart, die recht geeft op 
treinvervoer in een groot aantal 
Europese landen, is verkrijgbaar voor 
een periode van twee of drie weken tot 
een maand. Meer informatie hierover 
is te vinden op www.interrailnet.com. 

Met de auto

Wie voor de reis naar Italië een 
prijsvergelijking wil maken tussen het 
vliegtuig, de trein of de auto moet bij 
de laatste manier van reizen rekening 
houden met de kosten van de tol op de 
Franse en Italiaanse snelwegen, de 
prijs van het Autobahnvignet in 
Zwitserland en de overnachtingen 
onderweg (Toscane is vanuit de 
Benelux te ver om er verantwoord in 
één dag heen te rijden). 

Er zijn twee voor de hand liggende 
routes van Nederland en België naar 
Italië. De eerste voert door Duitsland 
en Zwitserland via het Ruhrgebied, 
Basel, Milaan en Bologna naar 
Toscane, een afstand van ongeveer 
1500 km. De andere route gaat via 
Luxemburg, Dijon en Lyon naar Zuid
Frankrijk, en vervolgens oost waarts 
via Nice Italië in  eveneens ongeveer 
1500 km. Vanaf de grens tussen 
Frankrijk en Italië is het nog ongeveer 
400 km rijden naar Toscane. In 
Frankrijk en Italië betaalt u op veel 
snelwegen tol, voor Zwitserland hebt u 
een vignet nodig.

In Italië hebt u een geldig rijbewijs , 
een kentekenbewijs en een groene 
kaart nodig. Een gevarendriehoek en 
reflecterend veiligheidsvest zijn 
verplicht. Het is verplicht om ook 
overdag de koplampen aan te hebben. 
Bij de meeste (zeker de grotere)
benzinestations kunt u contant, met 
pin of creditcard betalen. Het is aan te 
raden om wat kleingeld bij de hand te 
hebben voor de tol.
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Hotels, bed & breakfasts, agriturismo,  
villa’s en appartementen

Een hotel kiezen

In Toscane is een enorm grote keuze 
aan accommodatie in alle 
prijsklassen. Bezoekers kunnen 
bijvoorbeeld kiezen tussen een chic 
palazzo, een landelijke villa, een 
familiehotel, een appartement, een 
verblijf op een boerderij (agriturismo) 
en in de populairste steden zelfs een 
overnachting bij particulieren thuis 
(omdat het ontbijt meestal niet bij de 
prijs is inbegrepen wordt dit geen bed 
& breakfast genoemd).

In Florence en Siena moeten 
hotelkamers ruim van tevoren worden 
gereserveerd. Tijdens zomerse 
feesten, met name de palio in Siena en 
de giostra in Arezzo, is alles stampvol 
en is het vrijwel onmogelijk een kamer 
te vinden. 

Accommodatie in het centrum van 
Volterra en San Gimignano is erg 
gewild, dus reserveer tijdig, zeker in 
het hoogseizoen.

Wat u voor uw geld krijgt, kan enorm 
verschillen. Een bescheiden hotel in 
Florence kan gemakkelijk evenveel 
kosten als een luxueuze viersterren
kamer in een prachtig landhuis buiten 
de toeristische gebieden.

In Toscane loopt het hoogseizoen 
ruwweg van mei tot september, maar 
in de steden is het in augustus 
plotseling een stuk rustiger, aangezien 
veel Italianen dan zelf met vakantie 
zijn. In een wat rustiger periode kan 
het de moeite lonen om over de prijs te 
onderhandelen.

Bij veel hotels met restaurant is, 
vooral in het hoogseizoen, half of 
volpension verplicht. Dat geldt met 
name op de eilanden (Elba), in 
badplaatsen (zoals Forte dei Marmi), in 
kuuroorden (zoals Montecatini Terme 
en Chianciano Terme) en in plaatsen 
waar accommodatie schaars is.

Bij particulieren

Onderdak bij particulieren is een 
tamelijk nieuw fenomeen in Toscane. 
Dit is een ideale manier om tegen 
schappelijke prijzen kennis te maken 
met de plaatselijke bevolking. Ontbijt 
is soms wel en soms niet bij de prijs 
inbegrepen.

Kijk voor accommodatie in Florence 
op www.firenzealloggio.com; u kunt 
rechtstreeks online contact opnemen 
met de eigenaren en er is geen 
boekings toeslag. 

Er zijn tal van Nederlandstalige 
websites met bed & breakfast
adressen in Italië. Voor adressen in 
Florence, Lucca, Pisa en Siena kunt u 
ook op de site van de APABB (Associa
zione Provinciale Affittacamere Bed & 
Breakfast Firenze) kijken: www.apabb.it, 
tel. 0555535141.

Vraag in Siena bij het toeristen
bureau (APT, Piazza Campo 56, Siena, 
tel. 0577280551) naar de folder 
Affittacamere (privéonderkomens), 
waarin tal van adressen in de hele 
provincie Siena zijn te vinden, inclusief 
San Gimignano, Montalcino en de 
Chianti.

Agriturismo
Een verblijf op een boerderij of een 
wijngoed (agriturismo) is de ideale 
manier om kennis te maken met het 
leven op het Toscaanse platteland. Het 
aanbod loopt uiteen van eenvoudige, 
rustieke accommodatie voor een 
bescheiden bedrag tot veel luxueuzere 
onderkomens, soms zelfs met een 
zwembad. Soms bevinden de kamers 
zich in voorname panden op 
16eeeuwse landgoederen met wijn 
en olijfgaarden.

U kunt dikwijls ter plaatse lokale 
producten kopen en in sommige 
gevallen kunnen maaltijden worden 

verzorgd. Om echt van een dergelijk 
verblijf te genieten is een auto 
onontbeerlijk.

Kijk voor u reserveert zo mogelijk op 
de website of vraag anders om een 
omschrijving of foto’s; dit type 
accommodatie is vaak gevestigd in 
veel modernere complexen dan men 
zich bij het romantische Toscane 
voorstelt. 

Reserveren: in het hoogseizoen 
kunt u het beste reserveren. Veel 
accommodatie wordt alleen per week 
verhuurd, maar individuele 
arrangementen voor weekeinden en 
enkele nachten zijn zeker in de minder 
drukke perioden vaak mogelijk. 

Elk plaatselijk bureau voor 
toeristeninformatie heeft folders over 
accommodatie op een landgoed of 
boerderij. Of kijk op deze sites:  
www.agriturismo.com, www.agriturismo.net  
of www.agriturist.it (alleen in het 
Italiaans). Een andere mogelijkheid is 
Terranostra, tel. 0648993209,  
www.terranostra.it.

Landelijke accommodatie

Dit type accommodatie overlapt 
enigszins met een agriturismo, maar 
omvat ook buitenhuizen en zelfs 
complete gerestau reerde dorpen 
(zoals Sovicille bij Siena). De kamers 
bevinden zich dikwijls op een boerderij 
die nog in bedrijf is; vaak is er 
gelegenheid de wijn, olijfolie en andere 
producten van het eigen bedrijf te 
proeven en te kopen. 

De accommodatie loopt ook hier 
uiteen van eenvoudige kamers tot 
apparte menten met alle voorzie
ningen. De eigenaren gebruiken de 
opbrengst vaak om de boerderij of het 
terrein op te knappen. De nadruk ligt 
op landelijk wonen in plaats van op 
luxe accommodatie.

ccommodatieA
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De beste restaurants, bars en cafés

Algemeen

De keuken van Toscane geniet in Italië, 
een land waar eten een grote rol 
speelt, een zekere faam. Over het 
algemeen zijn Toscaanse gerechten 
landelijk en eenvoudig. De ingre di ën
ten bestaan vooral uit verse groenten, 
peulvruchten, wild en ander vlees. 

Eetgelegenheden

Italië kent drie types eetgelegenheden: 
trattorie, ristoranti en osterie. Een 
trattoria is een tamelijk informele 
gelegenheid waar eenvou di ge 
regionale gerechten worden 
geserveerd, en ook de inrichting is 
zonder poespas. Trattorie zijn dikwijls 
familiebedrijven. Een ristorante is vaak 
wat chiquer inge richt, de bediening is 
wat formeler en op de kaart staan 
verfijndere, duurdere gerechten. In 
een osteria kwam men oorspronkelijk 
voor een glas wijn (met misschien een 
stukje kaas); tegenwoordig wordt deze 
benaming echter voor zowel een 
ristorante als een trattoria gebruikt. 

Daarnaast zijn er nog tavola cal da 
en rosticceria, beide cafetariaachtige 
gelegenheden waar dagelijks diverse 
warme gerechten worden bereid, die 
aan een toonbank worden opgediend. 
De klanten betalen door gaans vooraf 
en laten de bon aan de persoon achter 
de toonbank zien, die dan een bord 
volschept. 

Hoewel Italiaanse pizza’s overal ter 
wereld populair zijn, heeft Toscane op 
dit gebied geen speciale naam. Eten in 
een pizzeria, waar doorgaans alleen 
pizza’s en voorafjes op de kaart staan, 
is veel goedkoper dan in een ristorante 
of trattoria. 

Over het algemeen serveren 
ristoran ti en trattorie zowel lunches als 
diners  de lunch meestal van 12.30 

tot 15.00 uur, en het diner van 19.30 
tot 23.00 uur. De meeste gelegen
heden zijn elke week op een vaste dag 
gesloten, en soms ook voor de lunch of 
het diner op de dag ervóór of erna. 
Een en soms tweemaal per jaar zijn 
de meeste etablissementen gesloten 
wegens vakantie (ferie, over het 
algemeen twee weken rond 15 
augustus) en soms nog een of twee 
weken in de winter. 

Wat te eten

Het menu is doorgaans onderverdeeld 
in antipasti (voorafjes), primi (de eerste 
gang), secondi (tweede gang), contorni 
(bijgerechten) en dolci (desserts).

Antipasti worden in kleine porties 
geserveerd. Een antipasto misto 
(diverse voorafjes) wordt dikwijls in de 
vorm van een buffet geserveerd. 
Daarop staan bijvoorbeeld melone con 
prosciutto (ham met meloen), gegrilde 
groenten en insalata caprese 
(mozzarella, tomaat en basilicum). 
Typische Toscaanse anti pasti zijn 
crostini (tomaat of paté op geroosterd 
brood), prosciutto di cing hiale (ham 
van wild zwijn) en fino cchiona (worst 
van varkensvlees en venkel). 

Il primo is de eerste gang  in 
Toscane betekent dat meestal een 
stevige soep of pasta, en steeds vaker 
ook risotto. Enkele typische Toscaanse 
primi zijn acquacotta (uiensoep, een 
specialiteit uit Arezzo), minestrone alla 
fiorentina (een groentesoep met 
bonen), panzanella (een zomerse 
broodsalade met onder andere 
tomaten en basilicum), pappardelle 
con lepre of con cinghiale (brede 
lintpasta met een stevige saus van 
haas of zwijn), ribollita (een dikke 
groentesoep met brood erdoor) en 
cacciuco (een gevulde vissoep, een 
specialiteit van Livorno).

Il secondo is het hoofdgerecht van 
vlees of (minder vaak) vis. Het vlees is 
dikwijls biefstuk, varkensvlees, konijn 
of gevogelte. Enkele kenmerkende 
gerechten zijn porchetta ( speenvarken 
van het spit) cinghiale (zwijn), fritto 
misto (gemengd gegrild vlees, onder 
andere lamskotelet en kalfs zwezerik), 
anatra (eend), girarrosto (gevogelte uit 
het wild aan het spit), trippa alla 
fiorentina (trijp met tomaten saus), 
baccala alla livornese (gezouten 
kabeljauw, een specialiteit van 
Livorno) en bistecca alla fiorentina 
(kort gegrilde Tbone steak). 

Il contorno zijn de groenten  deze 
gang wordt altijd apart besteld. 
Favoriet zijn fagioli (bonen). Salades 
(insalate) zijn meestal eenvoudig en 
bestaan uit twee soorten: alleen sla 
(insalata verde) of gemengd (insalata 
mista).

Il dolce, het dessert, is culinair niet 
bijzonder hoogstaand. Huisgemaakt 
ijs (gelato) is heerlijk, biscotti zijn 
koekjes, dikwijls met amandelsmaak, 
die in vinsanto, een zoete wijn, worden 
gedoopt. In de meeste restaurants 
worden tiramisù en de plaatselijke 
zoete specialiteiten geserveerd. 

it eten U

2 6 9

Genieten in het Golden View.



Kunst en cultuur

Evenementenkalender

Het tweewekelijkse Engelstalige 
tijdschrift Florentine - met actueel 
nieuws en evenementen in Florence - 
is gratis verkrijgbaar; u kunt het ook 
downloaden (www.theflorentine.net). Het 
maandblad Firenze Spettacolo geeft 
een overzicht van alle evenementen in 
de stad; het is weliswaar alleen in het 
Italiaans, maar de overzichten zijn 
goed te begrijpen. U kunt ook kijken op 
de uitgaanspagina’s van La Nazione, 
het regionale dagblad, of in de 
dinsdageditie van de landelijke krant 
La Repubblica. In winkels en cafés zijn 
gratis folders verkrijgbaar over de 
verschillende evenementen en 
tentoonstellingen. Zie ook de site van 
de stad Florence: www.comune.fi.it.

Archeologische
vindplaatsen

De belangrijkste Etruskische 
vindplaatsen (8e-2e eeuw v.Chr.) 
bevinden zich in Volterra, Fiesole, 
Arezzo, Chiusi, Vetulonia en op Elba. 
Het grootste archeologische museum 
staat in Florence; verder zijn er musea 
met oudheidkundige vondsten in 
Volterra, Chiusi, Cortona, Asciano, 
Grosseto en Massa Marittima. 
Romeinse overblijfselen (8e eeuw 
v.Chr.-5e eeuw n.Chr.) zijn onder 
andere te zien in Fiesole, Cosa, 
Roselle, Volterra en Arezzo.

Kunst en architectuur
Kunst
Toscane staat vooral bekend om zijn 
renaissancekunst. De belangrijkste 
collecties bevinden zich in de Uffizi, het 

Palazzo Pitti en het San Marco-
museum in Florence.

Daarnaast zijn er maniëristische, 
barokke, neoclassicistische, roman-
tische en zelfs 21e-eeuwse kunst-
werken te zien in verschillende musea 
in de regio. De galerie La Strozzina, in 
de gerestaureerde kelders van het 
Palazzo Strozzi, heeft Florence defini-
tief op de kaart van de hedendaagse 
kunst gezet. In het Palazzo Strozzi zelf 
worden geregeld kunsttentoon-
stellingen gehouden (zie blz. 93).

Architectuur
Romaanse kerken en openbare 
gebouwen zijn te zien in Pisa, Florence, 
Lucca, Siena, Pistoia en Arezzo. De 
belangrijkste gotische bouwwerken 
staan in Florence, Siena, Pisa, Pistoia 
en Arezzo. En uiteraard staan er in 
Toscane - met name in Florence - tal 
van religieuze en seculiere gebouwen 
uit de Renaissance (zie ook blz. 58). 

Bezienswaardigheden

De belangrijkste musea worden in de 
Reizen door Toscane-hoofdstukken 
behandeld.

Florence

De Amici dei Musei Fiorentini 
(‘Vereniging van vrienden van de 
Florentijnse musea’, Via Folco Portinari 
5a, tel. 055-293007) organiseert tal 
van activiteiten, van museum bezoek 
met gids en lezingen tot concerten 
tijdens tentoon stellingen. 

Als u in Florence veel musea wilt 
bezoeken, is het een goed idee om lid 
te worden van de Amici degli Uffizi (Via 
Lorenzo Il Magnifico 1, tel. 055-
4794422). Leden hebben gratis 
toegang tot musea en hoeven niet in 

de rij te staan (www.amicidegliuffizi.it).  
Het is aan te raden om kaartjes voor de 
Uffizi en de Accademia te reser veren, 
anders moet u lang in de rij staan  
(zie blz. 104 en 110).

Met de Firenze Card hebt u drie 
dagen toegang tot musea en het 
openbaar vervoer (zie blz. 90). De 
prijzen voor musea en galeries lopen 
nogal uiteen; de Uffizi is het duurst. 
Rijksmusea zijn op maandag gesloten, 
andere op dinsdag of woensdag. De 
meeste musea zijn op 1 mei gesloten.

Tijdens de ‘week van de cultuur’ (La 
Settimana di Beni Culturali), elk voor-
jaar in Florence, zijn alle rijks musea 
gratis toegankelijk; inlichtingen bij het 
bureau voor toeristeninformatie.

Een stadswande ling met gids is 
een uitstekende manier om de stad te 
leren kennen. Link (tel. 055-218191, 
www.linkfirenze.it) verzorgt thematische 
tochten, zoals kunstroutes en 
gastronomische tochten waarbij 
markten en wijngoederen in de Chianti 
worden bezocht. Alle gidsen zijn 
deskundig, maar Guido blinkt uit in 
kunst en geschiedenis en Marina is 
een expert op het gebied van 
gastronomie.
Florence met de fietstaxi: Tre Rote, 
tel. 338-6389245, www. pedicab firenze.it.
Florence op een segway: www. 
segway.it.
Florence per koetsje: vanaf de 
Duomo of Piazza della Signoria.
Florence op een Vespa: Tuscany 
Vespa Tours (tel. 055-3860253, 
www. tuscany-vespatours.com) verzorgt 
tochten op een Vespa naar de Chianti. 

Pisa
De belangrijkste bezienswaardig-
heden zijn te voet of met de bus 
bereikbaar. Koop een combiticket voor 
het Campo dei Miracoli. Voor een 
eerste indruk kunt u een ritje met een 

Kunst en cultuur, Bezienswaardigheden, 
uitgaan, festivals, sport en winKelen

ctiviteiten A
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Ambassades en consulaten
Nederland 
Ambassade van Italië
Alexanderstraat 12
2514 JL Den Haag
Tel. 070-3021030
www.amblaja.esteri.it
Consulaat-Generaal van Italië
Vijzelstraat 79
1017 HG Amsterdam
Tel. 020-5502050
www.conslaja.esteri.it
Ambassade van Nederland
Via Michele Mercati 8
00197 Rome
Tel. 06-32286001
italie.nlambassade.org

Consulaat-Generaal van Nederland
Via della Torretta 16
50137 Firenze (FI)
Tel. 055-0749108

België 
Ambassade van Italië
Emile Clausstraat 28
1050 Elsene (Brussel)
Tel. 02-6433850
www.ambbruxelles.esteri.it
Ambassade van België
Via dei Monti Parioli 49
00197 Rome
Tel. 06-3609511
www.diplomatie.belgium.be
Ereconsulaat van België in Florence
Via dei Servi 28
50123 Florence
Tel. 055-282094

  D ouanebepalingen
Identiteitsbewijs
Ingezetenen van de EU hebben een 
geldig paspoort of identiteitskaart 
nodig om Italië in te mogen. Een visum 
is niet nodig. Daarnaast is men, net als 
in Nederland en België, wettelijk 
verplicht om altijd een identiteits-
bewijs, zoals een paspoort of rijbewijs, 
bij zich te hebben. Veel mensen 
trekken zich daar weinig van aan, 
maar houd er rekening mee dat het 
onverstandig is om de politie ergens bij 

te roepen of een beroving aan te geven 
als u geen identiteitsbewijs bij u hebt. 

Invoerbepalingen
Wanneer u van het ene EU-land naar 
het andere reist, mag u zoveel kopen 
en meenemen als u wilt, mits de 
producten voor persoonlijk gebruik 
bedoeld zijn. Voor een aantal goederen 
is wel een limiet gesteld: voor 
sigaretten geldt bijvoorbeeld een 
maximum van 800 stuks en voor 
sterkedrank 10 liter. 

Huisdieren mogen worden meege-
nomen als u in het bezit bent van een 
EU-dierenpaspoort, afgegeven door 
een officieel geregistreerde dierenarts. 
De data van de laatste vaccinaties 
(met name tegen hondsdolheid) 
moeten daarin staan. Ook dient er een 
identificatiechip bij het dier te zijn 
aangebracht. Dieren worden niet 
toegelaten in restaurants, cafés en 
winkels waar voedingsmiddelen te 
koop zijn. Niet in alle hotels worden 
huisdieren toegelaten. 

Volgens de reglementen van de 
CITES-conventie mogen in Nederland 
geen bedreigde dier- en planten-
soorten en producten die daarvan 
gemaakt zijn worden ingevoerd; wie 
betrapt wordt, kan rekenen op een 
hoge boete. Als u in Italië van plan bent 
iets te kopen en u wilt zeker weten dat 
het artikel niet onder de regeling valt, 
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Alarmnummers

Europees alarmnummer: 112 
brandweer, politie of ambulance.

Daarnaast zijn er nog drie alarm-
nummers:
Brandweer: 115.
Medische hulp/ambulance: 118.
Carabinieri/politie: 112/113.

Automobile Club d’Italia (ACI):
24-uurs pechdienst: 803116.
ANWB Alarmnummer:
tel.(+31)-70-3141414. 
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