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● Mengeu-vos un gelat. Compreu-lo a Vivoli (P68), a
Florència, que es considera una de les millors gelateries
de tota Itàlia. Mengeu-vos el gelat a la propera Piazza
Santa Croce.

● Visiteu Santa Croce. Els personatges més
importants de la Toscana estan enterrats en aquesta
església a Florència. Alguns d’ells són Miquel Àngel,
Galileu i Maquiavel. Un altre atractiu d’aquesta església
són els frescos de Giotto i d’altres artistes medievals
(P52–53).

● Feu una passeig al vespre (passeggiata). Aneu als
ponts de l’Arno, en concret, al Ponte Vecchio, per veure
una de les vistes nocturnes més romàntiques de la ciutat
(P108–109).

L’ESSÈNC IA DE FLORÈNC IA I  LA TOSCANA

17

Si disposeu de poc temps per visitar Florència i
la Toscana i us voleu endur uns records
inoblidables, podeu acostar-vos de prop a la
vida local i, d’aquesta manera, tastar el vertader
sabor de la ciutat. Les següents propostes
ofereixen una àmplia varietat de vistes i
experiències que no porten gaire temps, no
costen gaire i faran que la vostra estada sigui
molt especial:

● Aneu a veure el David de Miquel Àngel. Tot i que és
un “clixé”, és una cosa que s'ha de veure (P40–41).

● Pugeu al Campanile. Pugeu per les escales i gaudiu
de les impressionants vistes que es tenen de Florència
(P80–81). Una altra opció és pujar al capdamunt de la
cúpula de la catedral per poder veure un panorama similar
(P42–43).

● Feu un beure al Campo. Doneu-vos el gust de
prendre alguna cosa a una de les cafeteries de la Piazza
del Campo a Siena, una de les places medievals més
belles d’Itàlia (P50–51).

L’ESSÈNC IA DE FLORÈNC IA I  LA TOSCANA
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● Passegeu-vos pels Jardins Boboli. 5 milions
de visitants a l’any no poden estar equivocats. Feu
un pausa a un dels jardins més visitats del país
(P88).

● Gaudiu d’un dinar a l’aire lliure. És un dels
grans plaers d’aquesta zona. Trobeu un restaurant
amb taules al carrer i deixeu de banda el turisme
per poder gaudir d’un bon dinar (P58–59).

● Visiteu San Gimignano. Tot i que és ple de
gent a l’estiu, aquest és un poble de la Toscana
que s'ha de veure; es coneix com la “Manhattan
medieval” per les seves torres antigues  (P162).

● Visiteu els millors

museus. No podeu
escapar-vos de l’art.
Assegureu-vos de
visitar el museu Uffizi
per veure les pintures
(P44–45) —reserveu
amb antelació— i el
Bargello, per veure les
escultures (P46–47).

L’ESSÈNC IA DE FLORÈNC IA I  LA TOSCANA
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WHEN TO GO

PLAN I F ICAC IÓ ABANS D’ANAR-H I

22 23

Abans d’anar-hi

La millor època per visitar Florència és de finals de març a principis de juny i de
mitjan setembre a mitjan novembre, quan hi sol fer bon temps però encara no fa
molta calor. Eviteu anar-hi al juliol i l’agost, ja que la ciutat fa pudor i és molt
incòmoda, a banda d’estar plena de gent. L’agost pot ser humit i hi poden haver
tempestes d’estiu, tot i que també hi sol ploure bastant al setembre i a l’octubre.
Els hiverns són curts però freds, sobretot al gener i al febrer, tot i que aquests
mesos solen ser els més tranquils de l’any. No hi sol nevar. Els camps de la
Toscana estan al seu punt àlgid a la primavera, des de finals de març fins a finals de
maig, i més tard, a les muntanyes. Tingueu en compte que Florència també sol
estar bastant plena de gent durant Pasqua i durant les principals festes religioses i
vacances escolars.

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
6°C 6°C 10°C 13°C 17°C 22°C 25°C 25°C 21°C 16°C 11°C 6°C

Temporada alta Temporada baixa

� Necessari

� Recomanable

� No necessari

Alguns països exigeixen que el passaport estigui
vigent durant un període mínim (normalment almenys
sis mesos) després de la data d’entrada –s’ha de
comprovar abans del viatge.
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Passaport (o Document Nacional d’Identitat, si escau) � � � � �
Visat (les normes poden canviar; comproveu-ho abans del viatge) � � � � �
Bitllet d’anada i tornada � � � � �
Vacunes � � � � �
Documentació sanitària (P23, Assegurança de malaltia) � � � � �
Assegurança de viatge � � � � �
Permís de conduir � � � � �
Certificat d’assegurança obligatòria (si porteu el vostre cotxe) � � � � �
Certificat de matriculació (si porteu el vostre cotxe) � � � � �

A Espanya

Organismo Oficial Italiano 
para el Turismo
Pº Castellana, 149, 7º izda. 
(edif. Gorbea) 
28046 Madrid
C00 34 91 567 06 70
www.enit.it

A França

Office National Italien de Tourisme
23 Rue de la Paix
75002 Paris
C00 33 (0) 1 42 66 03 96

QUÈ NECESSITEM

LLOCS WEB
www.initaly.com
www.italyheaven.co.uk
www.turismo.toscana.it

www.firenze.net
www.comune.firenze.it
www.italiantourism.com

OFICINES DE TURISME LOCALS

Els ciutadans de països de la UE reben assistència sanitària a un cost reduït i
paguen només un percentatge de les medicines prescrites. El tractament en
hospitals també és a un preu reduït, però és necessària la documentació pertinent,
la Targeta Sanitària Europea (TSE). Tot i això, es recomana contractar una
assegurança de malaltia privada, i és imprescindible per als visitants d’altres països.
Pel que fa a l’assistència sanitària dental, els ciutadans de països de la UE poden
obtenir assistència dental a un preu reduït de dentistes del servei de salut italià,
amb la documentació pertinent (TSE). En tot cas, sempre és recomanable tenir
contractada una assegurança de malaltia privada.

DIFERÈNCIES HORÀRIES

GMT
12 migdia

Itàlia
1PM

Alemanya
1PM

EUA (NY)
7AM

Països Baixos
1PM

Catalunya
1PM

Itàlia està una hora avançada de l’hora del Greenwich Mean Time (Horari del
Meridià de Greenwich, GMT+1). Des de finals de març fins a finals de setembre, a
Itàlia opera l’horari d’estiu (GMT+2).

ASSEGURANÇA DE MALALTIA
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El David de Miquel Àngel
està exposat a la Galleria
dell'Accademia, la
primera acadèmia
artística d'Europa
(fundada el 1563), junt
amb cinc altres estàtues
de l’artista i una
interessant col·lecció de
pintures gòtiques i
renaixentistes.
L’escultura més
coneguda d'Itàlia es va
encarregar per a l'Opera
del Duomo el 1501, quan
Miquel Àngel només
comptava amb 26 anys.
El tema que representa
—David derrotant el tirà
Goliat— va ser escollit
per simbolitzar les virtuts
de Florència (que en
aquells temps era una
república), la seva llibertat
del papat i de la

dominació estrangera, i la
seva recent alliberació de
Savonarola i dels Mèdici.

El marbre amb el qual
van esculpir aquesta obra,
un bloc enorme de 5 m,
havia estat extret de
Carrara uns 40 anys abans,
però era una peça de
marbre tan fina i plena

d’esquerdes que havia desafiat les aspiracions d’altres
escultors. Va ser Miquel Àngel qui, en només tres anys,
la va convertir en l’obra que li va fer guanyar la seva
reputació com l’escultor més destacat fins al moment. 

Quan la seva obra va estar acabada, es va demanar a
30 artistes d’elit que escollissin un lloc on posar-la. Al
final van escollir la Piazza della Signoria. Allà va estar-hi,
sota la pluja i el vent, fins l’any 1873. El fet que la figura
havia de ser una escultura d’exterior ajuda a entendre les
seves conegudes distorsions –la cara i les mans
excessivament grans– que es van dissenyar així per
enaltir la seva monumentalitat.

A la galeria trobarem el Sant Mateu de Miquel Àngel
(1504-1508), i quatre esclaus o presoners inacabats
(1521-1523); aquests últims són la il·lustració gràfica de la
concepció de l’artista segons la qual l’escultura era
l’alliberació d’una forma que ja estava empresonada a
una pedra. També hi trobarem pintures de Botticelli,
Perugino, Pontormo, Filippino Lippi i d’altres.

www.polomuseale.firenze.it
AFirenze 6aBVia Ricasoli 60, Florència C055/238 8609; cal
reservar amb antelació 055/294 883 DDima–diu 8:15–6:50
JCarEA la Piazza San Marco i Via del Ricasoli (Y)G1, 6, 7,
11, C i altres serveis a San Marco

QUÈ H E M DE VE U RE

40 41

David
Aquesta famosa
estàtua de Miquel
Àngel és la imatge
més coneguda del
Renaixement, i una
de les visites
essencials de
Florència.

3
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La famosa torre de Pisa es va començar a construir el
1173 com a companya del Duomo de la ciutat i el
Baptisteri, dos edificis que formen un meravellós
conjunt medieval en una plaça amb gespa coneguda
com el Campo dei Miracoli (‘camp dels miracles’). La
torre es va començar a inclinar gairebé ja des del
principi, inclinant-se al terra arenós sobre el qual es
van posar els fonaments (cal recordar que aquesta
part de la costa abans estava sota l’aigua, així que el
terra està bàsicament format de sorra i llim). La
construcció de la torre es va abandonar després
d’haver pujat només tres pisos, però finalment es va
acabar de construir al segle XIII, quan van confirmar
que la torre no cauria. 

Durant els 180 anys posteriors a la seva
construcció diversos arquitectes intentaren corregir la
seva inclinació afegint seccions a les parts

desconcentrades. Malauradament cap
dels intents va tenir èxit. En el seu
pitjor moment, la torre va estar
balancejant-se a 4,5 m de la vertical.

Els arquitectes es trencaven les
banyes pensant la manera d’evitar que
la torre caigués i invertir la inclinació.
Es van proposar moltes idees però
cap es va prendre seriosament, fins
que la torre va tancar al públic el 1990,
ja que es considerava perillosa. Durant
els últims anys, es va posar unes 900
tones de plom a la base de la torre a la
part nord per contrarestar la inclinació.
Cap a l’any 1998 es van veure unes
petites millores, i es va iniciar una
delicada operació per drenar l’aigua del
subsòl dels fonaments septentrionals
de la torre. El drenatge del terra junt
amb l’extracció de materials va fer la
torre s’enfonsés en un costat de la
torre, la qual cosa va corregir la
inclinació en un 10%, i la torre tornà a
la mateixa inclinació que tenia el 1838.
Aquest projecte va costar uns 24
milions d’euros i va estar acabat
després d'11 anys.

www.opapisa.it
A13GBCampo (Piazza) dei Miracoli, Pisa
CPer reservar les visites amb antelació:
050/506 547; www.opapisa.it DMitjans jun-
ago diàriament 8:30a.m.–11p.m.; abr-mitjan
jun, set 8:30–8:30; oct 9–7; nov-finals des,
principis gen–feb 10–5; finals des–principis
gen 9–6JCarG1 des de l’estació de tren
NEs recomana reservar amb antelació

QUÈ H E M DE VE U RE
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Torre Inclinada
Pocs llocs turístics són tan coneguts com
la Torre Inclinada de Pisa, una dels
diversos monuments al bell Campo dei
Miracoli de Pisa.

10
QUÈ H E M DE VE U RE
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Belle Donne (Y–YY)

Un restaurant agradable amb taules compartides i un interior
espectacular.
BVia delle Belle Donne 16r C055/238 2609

Cantinetta Antinori (YYY)

Un elegant i bell bar de vins amb un ambient animat.
BPiazza Antinori 3 C055/292 234; www.cantinetta-antinori.com

Cantinetta dei Verrazzano (YY)

Bar de vins amb taules de marbre i saborosos aperitius de la Toscana.
BVia dei Tavolini 18–20r C055/268 590

Il Cantinone del Gallo Nero (Y)

Bar de vins a una celler voltat amb una bona selecció d’entrants i
d’aperitius freds i calents.
BVia Santo Spirito 6r C055/218 898 DTancat dill

Cibreo (YY)

Dineu en aquest econòmic bistrot situat al darrere del restaurant
principal.
BVia del Verrocchio 8r C055/234 1100; www.fabiopicchi.it

Da Ganino (Y–YY)

Restaurant al centre amb bons preus i taules a fora.
BPiazza dei Cimatori 4r C055/214 125

Latini (Y)

Una trattoria concorreguda amb les taules sempre plenes. L’ambient és
sorollós.
BVia dei Palchetti, ortint de la Via della Vigna Nuova C055/210 916;
www.illatini.comDTancat dill

Le Volpi e L’Uva (Y–YY)

Un deliciós bar de vins on ofereixen una gran varietat de vins i aperitius
freds.
BPiazza dei Rossi 1r C055/239 8132; www.levolpieluva.comDTancat diu

QUÈ FE M

59

A continuació detallem una selecció de llocs on podeu menjar de
Florència. Llocs en els quals us serviran el menjar típic i podreu
viure l’ambient local.

Antellesi (Y–YY)

Un lloc tranquil amb taules de fusta i plats tradicionals.
BVia Faenza 9r C055/216 990

Baldovino (YY)

Un ambient relaxat i a prop de Santa Croce.
BVia San Giuseppe 2r C055/241 773; www.baldovino.com

QUÈ FE M

On menjar

58
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ESTAMPES
Giovanni Baccani

A cada cantonada de la ciutat trobareu botigues on venen estampes,
gravats i pintures, però la selecció d’aquesta botiga, establerta des de
1903, és tan bona que no haureu d’anar enlloc més. Hi ha una gran
varietat de preus, des de molt assequibles fins a totalment prohibitius.
BVia della Vigna Nuova 75r C055/214 467 G6, 11, 31, 32

SABATES
Salvatore Ferragamo

Aquest famós nom té els seus orígens a Florència. La botiga principal
de la ciutat té un museu fascinant dedicat a les exquisides sabates
que l’empresa ha dissenyat durant anys.
BVia dei Tornabuoni 14r C055/292 123; www.salvatoreferragamo.com
G6, 11, A

QUÈ FE M

MENJAR I VI
Pegna

Pegna ha estat el negoci on comprar el menjar més saborós des
de 1860. La distribució del supermercat és una bona ajuda per a
aquells qui no parlin un italià tan precís com per demanar petites
delicadeses.
BVia dello Studio 26r C055/282 701; www.pegna.itGA la zona de
vianants

ARTICLES DE PELL
Cellerini

Quan els florentins volen una bossa de mà van directe a aquesta
famosa botiga. A les parets de l’establiment, situat a un antic
palazzo del segle XVI, pengen uns 600 tipus de bosses de mà i
d’equipatge.
BVia del Sole 37r, sortint de la Via della Spada C055/282 533; 
www.cellerini.it G6, 11, B

ARTICLES DE PAPERERIA
Il Papiro

Papiro és una cadena de papereries on venen paper jaspi i articles
de paper jaspi a preus més baixos que a les botigues de renom de
la ciutat.
BVia dei Tavolini 13r, sortint de la Via dei Calzaiuoli C055/213 823 
GA la zona de vianants BVia Cavour 55r C055/215 262;
www.ilpapirofirenze.itG1, 6, 7

Pineider

Aquesta coneguda papereria ha estat en funcionament des del
1774. Byron, Shelley, Puccini, Stendhal, Napoleó i Maria Callas són
alguns dels clients famosos que han utilitzat el paper d’aquesta
botiga. Elisabeth Taylor va demanar que li fessin targetes de visita
de conjunt amb els seus ulls. 
BPiazza della Signoria 13r C055/284 655 GB (a la zona de vianants)

QUÈ FE M
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De compres per Florència

65
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CAMPANILE
El Campanile de diversos tons és un dels campanars més bells
d’Itàlia, de fet les vistes des del seu pinacle són un dels atractius
de qualsevol visita de Florència. A 85 m d’altura, és només 6 m
més baix que el Duomo, a prop; per arribat al capdamunt heu de
pujar les 414 escales (no hi ha ascensor).

Començat el 1334, la torre va ser dissenyada probablement per
Giotto, que va treballar en el projecte durant el seu regnat com a
arquitecte de la ciutat i capo maestro (cap d’obres). A la seva mort
el 1337, però, només s’havia construït la base (el primer dels 5
nivells que ara té la torre). Les obres de la segona planta (1337-42)
les va supervisar Andrea Pisano. A les portes septentrionals del
Baptisteri hi ha un fresc que és obra seva. Quan va morir, la
responsabilitat va passar a Francesco Talenti, el
qual va acabar la decoració i les tres plantes que
quedaven (1348-59).

La majoria dels relleus del Campanile –que
possiblement va dissenyar Giotto mateix– són
còpies; els originals es troben al Museo
dell’Opera. La primera planta està decorada en
dos nivells; el primer nivell és més baix i amb un
marc hexagonal, mentre que el nivell superior
està decorat amb diamants. Els relleus
hexagonals, de Pisano i els seus aprenents,
representen la Creació, les Arts i Indústries dels
Set Sagraments. Les Cinc Arts Liberals
(gramàtica, filosofia, música, aritmètica i
astronomia) de la cara nord són de Lucca della
Robbia. Els relleus superiors, també obra de Pisano, representen
els Set Planetes i les Set Virtuts. A la segona planta, els nínxols
d’escultures de les sibil·les i els profetes són copies de les obres
originals de Donatello i altres autors, que actualment són al Museo
dell’Opera.
AFirenze 5cBPiazza del Duomo C055/230 2885DDiàriament
8:30–6:40. L’horari de tancament indica l’última entrada: la torre queda oberta
50 minuts després. Tancat 1 gen, Diu de Pasqua, 8 set, 25–26 des JCar
G1, 6, 7, 11, 14, 23, A
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PONTE VECCHIO
El Ponte Vecchio i el seu apilotament d’edificis vells són una de les
vistes més típiques de Florència. Situat prop del punt més estret
de l’Arno, aquest és l’últim pont de la llarga successió que hi ha, i
data des de temps dels romans. El 1944 era l’únic pont florentí
que no van enderrocar els nazis. De fet, va ser Hitler mateix qui va
ordenar la seva salvació. El 1966 va tornar a salvar-se de la
inundació que va portar mort i destrucció a gran part de Florència.

Fins el 1218 aquest era l’únic pont de la ciutat que creuava el
riu, de manera que era un punt vital entre la ciutat antiga i
l’Oltrarno, la riba sud-est de l’Arno. L’estructura actual, que data
del 1345, es va construir per reemplaçar un pont que es va
enfonsar a les inundacions del 1333 (una de les pitjors de la
història de la ciutat). El seu nom (‘pont vell’) s’utilitzava per
distingir-lo de l’altre pont de l’Arno, el Ponte alla Carraia, que es va
construir originàriament el 1218.

Les primeres botigues que es van instal·lar al pont daten del
segle XIV; la majoria eren carnisseries i peixateries. Després s’hi
van instal·lar els adobadors, que amaraven les pells al riu abans de
tenyir-les amb orina de cavalls. Per sobre de les botigues hi passa
el Corridorio Vasariano, construït per Vasari per tal que Cosme I
pogués caminar sense que el molestessin des de la seva
residència (el Palazzo Vecchio) a les seves oficines (els Uffizi). El
1593 Ferran I va apujar el lloguer de les botigues i va decretar que
només els joiers i els orfebres podien ocupar el pont. I així és
encara avui dia.

AFirenze 4eBPonte Vecchio CNoneDDiàriament, 24 hores JGratis
GB, DNCorridoio Vasariano obre ocasionalment als visitants: consulteu
els Uffizi o l’oficina de turisme per saber els horaris d’obertura
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El nord de la Toscana és una regió amb racons secrets i
petites ciutats desconegudes, una zona rica i fascinant
sovint ignorada pels visitants ansiosos per veure els
llocs turístics del sud de Florència.

De Lucca, que és una de les ciutats
italianes amb més encant, us
captivaran els seus carrers
tranquils, les seves esglésies
romàniques, les seves curioses
places i les imponents muralles. A
prop, trobareu Pisa, que no té tant
d’encant, però de la qual es poden
destacar les vistes del Campo dei
Miracoli que, amb la famosa Torre
Inclinada, el Duomo i el Baptisteri,

forma un dels conjunts arquitectònics més perfectes d’Europa.
Altres ciutats més petites com Pistoria i Carrara tenen també

tresors artístics, mentre que a Viareggio trobareu un atractiu
complex a la vora del mar. La ciutat de Carrara és coneguda pel

marbre, que s’ha extret durant segles dels Alps Apuans.
Aquestes espectaculars muntanyes formen part de la

Garfagnana, una regió variada de valls suaus,
serralades salvatges, llacs solitaris i seductors

pobles rurals.

El nord de la Toscana
EL NORD DE LA TOSCANA
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MONTECATINI TERME
Montecatini Terme és una de les ciutats termals més conegudes i
exclusives d’Itàlia. Les nou fonts naturals de sofre, cadascuna en
un edifici diferent, són al Parco delle Terme, on predomina la
Terme Leopoldine. L’arquitectura belle époque de la ciutat
s’afegeix a l’ambient refinat que s’hi respira. Fins i tot, encara que
no estigueu fent una cura en un dels diversos hotels de la ciutat,
podreu tastar les aigües a la cafeteria de les termes. No hi ha gaire
coses per veure de la ciutat, però us ho passareu bé si pugeu al
funicular (només d’abr–oct) per anar al Montecatini Alto, el centre
medieval original de la ciutat, on tindreu una bona panoràmica des
de la Piazza Giusti.
www.montecatiniturismo.it
A7ELViale Verdi 66 C0572/772 244

PISA
Pisa té molt més per veure que la seva famosa Torre Inclinada
(P54–55), també compta amb les vistes de la Piazza dei Miracoli,
la gran plaça de gespa que rodeja la torre, la catedral de la ciutat, el
Baptisteri i el Camposanto. El Baptisteri (que és un dels més

grans d’Itàlia) es va començar a construir el 1153, i és una barreja
d’estils romànic i gòtic. Aquest últim el van afegir Nicola i Giovanni
Pisano entre 1270 i 1290. Nicola també va tallar l’excepcional púlpit;
l’interior, en canvi, està totalment buit, a excepció de la font octogonal
de Guido da Como.

La catedral és anterior, data del 1063, tot i que gran part del seu
interior es va remodelar després del terrible incendi del 1595. De les
poques coses que van sobreviure l’incendi són les portes de bronze
(1180) i el majestuós púlpit de Giovanni Pisano. El tercer component
de la piazza és el Camposanto, amb les seves parets de marbre.
Aquest cementiri medieval era famós pels frescos que hi havia i que
es van esborrar després del bombardeig dels Aliats el 1944. Tot i això,
val la pena visitar les tombes i els fragments que encara queden.

Els bombardeigs va destruir gran part de Pisa, però es van salvar
les exposicions del Museo dell’Opera del Duomo, un museu de 23
sales amb una col·lecció incomparable de pintures, escultures i altres
objectes. El Museo Nazionale di San Matteo, el museu civil més
important de Pisa, que també es va salvar, inclou obres de Masaccio,
Donatello i Simone Martini. L’església més important de la ciutat és
Santa Maria della Spina, amb aquest nom per l’espina de la Corona
de Jesucrist que té al seu interior.
www.pisaturismo.it
A13GLPiazza ArcivescadovoC050/42 291
Duomo, Baptisteri, Camposanto i Museo dell’Opera
BCampo (Piazza) dei Miracoli C050/560 547 (tots els monuments);
www.opapisa.itDDuomo: final mar–final set diàriament 10–8; oct 10–7;

nov–feb 10–1, 2–5; principi mar 9–6;
mitjan mar 10–7. Baptisteri,
Camposanto, Museo dell’Opera: final
mar-set diàriament 8–8; oct 9–7;
nov–feb 10–5; principi mar 9–6; mitjan
mar 9–7 JBarat (tiquet senzill);
també hi ha tiquets combinats
Museo Nazionale di San Matteo
BLungarno Mediceo C050/541 865
DDill–diss 9–7, diu 9–2 JCar
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Quan parlem de
la Toscana, en
realitat és la
regió del sud
de la Toscana en la
qual pensem; amb
els seus paisatges
típics d’oliveres,
vinyes, muntanyes
amb xiprers i camps
escampats de roselles, amb
elegants vil·les aquí i allà,
granges i petits poblets.

Al centre de la regió trobem Siena, la ciutat medieval més fina
d’Europa, amb el Campo, la seva majestuosa plaça, al centre.
Aquesta ciutat és coneguda perquè és aquí on se celebra
bianualment la cursa de cavalls anomenada Palio. A cada ciutat
trobarem alguna cosa d’interès: Arezzo, Cortona, Montalcino,
Pienza, San Gimignano, Volterra; i també al camp, a les conegudes
muntanyes de Chianti, i les pastures del sud de Siena on trobarem
pobles amb encant i vistes espectaculars com les des les antigues
abadies de Sant’Antimo i del Monte Oliveto Maggiore.

Sud de la Toscana

SUD DE LA TOSCANA

Siena
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