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Gucci Garden
De hemel voor fashionista’s en andere liefhebbers van
mode, luxe en stijl: Gucci Garden. Je kunt er bovendien
dineren bij Massimo Bottura, meermaals verkozen tot
beste chef ter wereld.
Het elegante Palazzo della Mercanzia opende begin 2018
zijn deuren als de nieuwe Gucci-winkel: een bazaarachtige
retail-locatie met nieuwe en klassieke Gucci-items. Je kunt
er terecht voor kleding, tassen, parfums en horloges van het
beroemde modehuis en vindt er bovendien items die alleen op
deze locatie te koop zijn.
Gucci Garden is ook een voortzetting van het Gucci-Museum dat voorheen in het Palazzo della Mercanzia gevestigd
was. Op de eerste en tweede etage van het paleis richtte
creatief directeur van Gucci, Alessandro Michele, de Gucci
Garden Galeria in. Dit is een expositie over de historie van het
modehuis, dat Guccio Gucci in 1921 oprichtte in zijn geboortestad Florence. Hij had oorspronkelijk een winkeltje in leer,
maar bleek zo vaardig in het bewerken van dit materiaal dat
hij tassen begon te maken en daarmee een goede reputatie
verwierf. Na de komst van zijn vier zonen in de zaak breidde
Gucci zich uit tot een compleet modehuis, dat niet alleen eigen
werk verkoopt maar ook samenwerkt met ontwerpers als
Yves Saint-Laurent en Stella McCartney. De zeer fotogeniek
ingerichte expositieruimtes, met onder meer kleurrijk behang
en muurschilderingen, tonen iconische items. Daaronder een
jurk die zangeres Björk in 2017 droeg in de videoclip van haar
song ‘The Gate’.
Ook Gucci Osteria, het restaurant van Massimo Bottura, is
een feest van kleur en stijl met zijn knalgroene muren, gele
vloerbedekking en roze servies. De chef, die met zijn Osteria
Francescana in Modena drie Michelin-sterren vergaarde en
werd uitgeroepen tot de beste chef ter wereld, houdt het in
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Florence redelijk eenvoudig. Op het menu Italiaanse klassiekers,
maar ook variaties op hot dog en hamburger plus gerechten uit
onder meer Peru en Azië. En dat alles best betaalbaar (€-€€€).
AFlorence d5
BPiazza della Signoria 10
C055 7592 7010 W www.gucci.com
DDag 10-19.30 uur
JPrijzig (50% voor stichting tot behoud historische binnenstad)
GBus 6, 23
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wandeling

van de Ponte
Vecchio naar San
Miniato al Monte
Deze route, vooral heuvelop, passeert belangrijke bezienswaardigheden in Oltrarno en is uit te breiden met het Palazzo
Pitti (P102-105), de Giardino di Boboli (P88) en de Cappella Brancacci (P82-83). Minder zwaar is het om andersom
te lopen, heuvelafwaarts; neem dan bus 12 of 13 naar de
Piazzale Michelangelo of San Miniato al Monte.
Steek de Ponte Vecchio over en volg de Via de’ Guicciardini naar de Piazza Santa Felicita.
De Santa Felicita, waarschijnlijk de oudste Florentijnse kerk
na de San Lorenzo, is bekend om Brunelleschi’s Cappella
Capponi, die weer beroemd is door de Kruisafneming (15251528) van de schilder Pontormo, een maniëristisch meesterwerk.
Neem de straat links van de kerk en sla direct rechts af de
Via de’ Bardi in. Volg de Via de’ Bardi naar de Piazza de’
Mozzi als je het Museo Bardini wilt bezoeken. Sla anders
links af, buig scherp af de Costa Scarpuccia op. Ga linksaf
de Costa di San Giorgio in.
Costa di San Giorgio 19 was het huis van Galilei. In de straat
ligt de Porta San Giorgio (1258), de oudste overgebleven
stadspoort. Rechts is de ingang naar het Forte di Belvedere
(1590-1595), die Buontalenti bouwde voor Ferdinand I, met
een prachtig uitzicht vanaf de muren.
Sla bij Porta San Giorgio rechts af en volg de Via di Belvedere en de stadswallen voor uitzichten over olijfgaarden
en de verre heuvels. Ga bij de Porta San Miniato en de
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kruising onderaan rechts. Sla na 150 m links af, de trapstraat
Via di San Salvatore del Monte in. Deze stijgt langs kruisstaties
omhoog naar de Viale Galileo Galilei.
Sla links af richting Piazzale Michelangelo. Ga rechtsaf; na zo’n
50 m leiden een trap en terrassen links naar de San Miniato al
Monte. De 11e-eeuwse met marmer beklede kerk is een bezoek
waard, en als de Piazzale Michelangelo beneden erg vol is, is het
uitzicht hier ook mooi.
Afstand 2 km
Tijd 45 min. of 2-3 uur met bezoek aan kerken, Museo Bardini en F orte del
Belvedere
Beginpunt Ponte Vecchio AFlorence 4e
Eindpunt San Miniato al Monte AFlorence 7f (buiten de kaart)
Lunch Cafés en restaurants met uitzicht op de Viale Galileo Galilei
Santa Felicita
BPiazza Santa Felicita C055 213 018 DDag. 9-12, 15-18 uur JGratis
Forte di Belvedere
BCosta di San Giorgio-Via di Belvedere C055 234 2822 DDag. 9 uur tot
zonsondergang JGratis, behalve tijdens tijdelijke exposities
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De beste uitzichten
Vanaf de campanile, Florence (P80-81).
Vanaf de Fortezza, Montalcino (P157-158).
Vanaf het Fortezza Medicea, Cortona (P156).
Vanaf het Piazzale Michelangelo, Florence (P93).
Vanaf de Santa Maria dei Servi, Siena (P173).
Vanaf de Torre Grossa, San Gimignano (P163).
Vanaf de Torre Guinigi, Lucca (P143).
Vanaf de Torre del Mangia in het Palazzo Pubblico, Siena (P169).
Vanaf de Torre Pendente (Scheve toren), Pisa (P54-55).
Vanaf de muren van het heuvelstadje Pienza (P160 -161).
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Le Vecchie Mura (C)
Aardige entourage onder de gewelven van een vroegere stal, binnen de
oude stadsmuren. De sfeer is vriendelijk en de maaltijden redelijk. Goede
keus voor een pretentieloze en redelijk geprijsde maaltijd. Je kunt er ook
voor een schappelijke prijs overnachten.
BVia Piandornella 15 C0577 940 270 W www.vecchiemura.it DWo-ma avond

SIENA
Antica Salumeria Salvini (€€-€€)
Geen restaurant, meer een traiteur, maar de omweg naar een locatie
buiten de oude stad wel waard. Je geniet er van lekkernijen als worst,
pecorino, huisgemaakte pasta, olie en azijn. Goed glas wijn erbij, meer
heb je soms niet nodig.
BSS 73 Ponente 46 C0577 394 399 W www.anticasalumeriasalvini.com
DGesl. zo

Antica Osteria da Divo (CC-CCC)
Enkele opmerkelijke ondergrondse middeleeuwse eetzalen en boven
een dinergedeelte dat haast even sfeervol is: het eten is ook meer dan
aanvaardbaar. Ligt iets ten noorden van de Duomo.
BVia Franciosa 29 C0577 286 054 DGesl. di

Il Campo (CC-CCC)
Je hebt niet elke dag de kans om op een van Europa’s mooiste pleinen
te eten. Dus als je jezelf wilt trakteren, dan is dit het adres. Vermijd de
vier toeristenmenu’s en kies voor de traditionele à la carte-gerechten.
BPiazza del Campo 50 C0577 280 725
DGesl. vier weken in jan en feb

Da Enzo (CC)
Populair restaurant. De tafels staan dicht op elkaar, terwijl de symbolen
van de Sienese contrade (stadswijken) de muren tooien. De eigenaar is
trots op zijn ingrediënten, waarvan hij er veel zelf produceert. Het dagmenu is waar voor je geld.
BVia Camollia 49 C0577 281 277 W www.daenzo.net
DGesl. zo en een periode in juli
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Osteria Le Logge (CC)
Dit is het mooiste restaurant van Siena, dankzij de wanden vol kasten – het gebouw is een voormalige apotheek. De kwaliteit van het
eten, dat ooit als excellent gold, is echter afgezakt. Ligt op een paar
passen ten oosten van de Campo. Reserveren noodzakelijk.
BVia del Porrione 33 C0577 48 013
W www.osterialelogge.it
DGesl. zo en jan

Porri-One (€€-€€€)
Als Le Logge (bijna ertegenover) vol of dicht is, of als je nog wat
uitgebreider wilt eten, is dit stijlvolle restaurant een ideaal alternatief. Je ziet bij binnenkomst hoe de pasta van die dag wordt
gemaakt en uitgespreid – altijd een goed teken – en het eten maakt
de eerste indrukken waar. Mooie middeleeuwse eetzaal en uitgebreide wijnkaart.
BVia del Porrione 28 C0577 221 442
W www.porrionecucinaevino.it

Salefino Vino e Cucina (€-€€)
Een verrijking van het soms nog wat voorspelbare assortiment restaurants in Siena. De jonge en hippe eigenaren hebben hun eethuis
licht en huiselijk ingericht en serveren goede, smakelijke en tegelijk
gezonde gerechten. Aanrader!
BVia degli Umiliati 1 C0577 287 224
W www.salefino-siena.com
DGesl. zo

La Torre (CC)
Deze trattoria is niet langer het onbekende juweeltje dat ze ooit
was en buit haar ouderwetse authenticiteit uit, dus zijn de prijzen
gestegen. Ze blijft echter populair, dus kom vroeg of reserveer als
je zeker wilt zijn van een tafeltje. Er is zelden een menu; volg het
advies van de ober. De ligging bij de Campo is handig.
BVia Salicotto 7 C0577 287 548
DGesl. do
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FOOIEN
ja 3  Nee 5
Hotels (als bediening inbegrepen is)
Restaurants (als bediening niet inbegrepen is)
Cafés/bars (als bediening niet inbegrepen is)
Taxi’s
Kruiers
Kamermeisjes
Toiletjuffrouw

3
3
3
3
3
3
3

10–15%
10–15%
minimaal 1 1
15%
11
1 1 à 1 2 per dag
min. 30 cent

TELEFOON
Met je mobiele telefoon kun je in de EU tegen hetzelfde tarief bellen als
in Nederland of België. Ook kun je (als je WiFi hebt) goedkoop bellen via
Skype en What’s App. Toets als je ter plaatse belt altijd 0039 in (internationale landencode voor Italië) en dan het nummer zoals in deze gids vermeld.
Bellen van en naar Italië
Naar Italië: 00 39, netnummer incl.
de 0, abonneenummer.
Naar Nederland: 00 31, netnummer
zonder 0, abonneenummer.

Naar België: 00 32,
netnummer zonder 0,
abonneenummer.

ALARMNUMMERS
Politie: 112
Brandweer: 115
Ambulance: 113

Pech onderweg (ACI):
116

AMBASSADES EN CONSULATEN
Nederland
C(0039) 06 322 86001
(ambassade Rome)
C(0039) 055 074 9108
(consulaat Florence)

België
C(0039) 06 360 9511
(ambassade Rome)
C(0039) 055 282 094
(consulaat Florence)

GEZONDHEIDSTIPS
Zon Je kunt verrassend snel verbranden, zelfs bij een bewolkte lucht, dus
zonnebrandolie is altijd aan te raden.
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Medicijnen Apotheken (farmacia), te herkennen aan hun groene kruis,
hebben goed opgeleid personeel dat medisch advies geeft voor kleine
kwaaltjes en een breed scala aan medicijnen met en zonder recept verkoopt.
Drinkwater Kraanwater en water uit fonteinen is redelijk veilig, maar drink
nooit uit een kraan met een bord acqua non potabile. De meeste Italianen
drinken mineraalwater uit flessen, dat overal te koop is.

VEILIGHEID
De carabinieri (militair aandoende uniformen met witte koppels) houden
zich bezig met misdaad en de openbare orde. Toscaners respecteren de
wet. Kruimeldiefstal is het grootste probleem (tasjesroof, zakkenrollen en
auto-inbraken). Enkele voorzorgsmaatregelen:
■ Draag een schoudertas schuin over je lichaam, niet over één schouder.
■ Dieven op scooters vermijd je door ver van de trottoirrand vandaan te
blijven.
■ Leg niets op je terras- of restauranttafel.
■ Sluit je auto af en laat er geen kostbaarheden in achter.

OPENINGSTIJDEN

• Winkels
• Banken

9

• Attracties/musea
• Postkantoren

10
9.30

11
10.30

12
11.30

• Apotheken

13
12.30

14
13.30

15
14.30

16
15.30

17
16.30

18
17.30

Bovendien zijn sommige winkels dicht op maandagochtend, andere op
zaterdagmiddag of de hele zaterdag. Bijna alle winkels zijn op zondag
dicht, behalve in Florence en de toeristische plaatsen. Middagsluitingstijden van banken variëren, maar ze zijn altijd dicht in het weekend. Museumtijden variëren ook; kleinere musea zijn meestal alleen ’s ochtends
open (9-12 uur) en zijn ’s winters korter open. Musea zijn op maandag
vaak dicht en gaan op zondag eerder dicht (rond 12 uur).
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