ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΟΙ TOP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2012 20:07 -

Φλωρεντία: Οι top διευθύνσεις και αξιοθέατα
Λίκνο της Αναγέννησης, γενέτειρα του Μποτιτσέλι, «έδρα» του Μιχαήλ Άγγελου,
εμπνεύστρια του Δάντη· είναι κάποιοι μόνο από τους χαρακτηρισμούς που ταιριάζουν
απόλυτα στη Φλωρεντία, την «πρωτεύουσα» της τέχνης κι όχι μόνο.

Μια επίσκεψη στην πόλη του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Γαλιλαίου συνιστά πραγματική
εμπειρία ζωής. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι το λόγο, μιας και εδώ θα περπατήσεις
ψηλαφώντας τα ζωντανά ακόμα χνάρια μιας περιόδου που θεωρείται ίσως η σημαντικότερη
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα καθηλωθείς από τα αρχιτεκτονικά μοτίβα του Arnolfo,
θα θαυμάσεις το μεγαλείο της ζωγραφικής του Giotto, θα εντυπωσιαστείς από την ομορφιά
της γλυπτικής του Pisano, θα γοητευτείς από το λυρισμό της γλώσσας του Δάντη. Με λίγα
λόγια αυτή την πόλη θα την ερωτευτείς, θα την αγαπήσεις, θα τη λατρέψεις. Οι έντονες
συγκινήσεις είναι το λιγότερο που θα βιώσεις εδώ!

Τι θα δείτε:

* Την Piazza del Duomo. Την παράσταση εδώ κλέβουν ο Καθεδρικός (Duomo) -σημείο
αναφοράς της Φλωρεντίας- με το 82 μ. καμπαναριό (για να βρεθείς στην κορυφή του πρέπει
να «σκαρφαλώσεις» τα 414 σκαλοπάτια του) και το Βαπτιστήριο, ένα από τα παλαιότερα
κτήρια της πόλης που χρονολογείται στον 5ο μ.Χ. αι., εντυπωσιάζοντας με τις μοναδικές
τοιχογραφίες και τις εκλεκτές πύλες του. (tel. +39 055 215380, www.duomofirenze.it )
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* Την Ponte Vechhio (Παλιά Γέφυρα), που περνάει πάνω από τον ποταμό Arno και ενώνει
τα δύο «κομμάτια» της πόλης. Τη σημερινή της μορφή πήρε τον 14ο αι., ενώ φιλοξενούσε
κατά κύριο λόγο κοσμηματοπωλεία και καταστήματα καλλυντικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μέχρι και οι Ναζί σεβάστηκαν την ομορφιά της, καθώς είναι η μόνη γέφυρα που δεν
ανατίναξαν φεύγοντας από τη Φλωρεντία.

* Το Palazzo Pitti, στην περιοχή Oltrarno (πέρα από τον Arno), που αποτέλεσε βασιλική
κατοικία από το 1560 έως και το 1860. Άξια θαυμασμού τα μουσεία που φιλοξενούνται στο
χώρο, με κορυφαία την Παλατινή Πινακοθήκη. Το μάτι σου θα χαθεί στην ομορφιά των
περίφημων κήπων Μπόμπολι (Giardino di Boboli). (tel. 055 2654 321, www.palazzopitti.it )

* Την Uffizi Gallery, που στεγάζεται στο Palazzo degli Uffizi, ακριβώς δίπλα στο Palazzo
Pitti. Φιλοξενώντας έργα των Μποτιτσέλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελου, Τιτσιάνο
κ.ά., θεωρείται ο προθάλαμος για την... είσοδο στον κόσμο της Αναγέννησης. Πρόκειται για
την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας των Μεδίκων. (Via della Ninna 5, tel. +39 055 23885,
www.uffizi.firenze.it
)

* Το Palazzo Vecchio (Παλιό Παλάτι), στην Piazza della Signoria (Πλατεία της Γερουσίας),
που με τον 94 μ. ύψους Πύργο του Arnolfo, αποτελεί ένα ακόμη σήμα κατατεθέν την
Φλωρεντίας. Σήμερα, εδώ φιλοξενείται το Δημαρχείο. Εξαιρετικής γλυπτικής είναι και το
σιντριβάνι του Ποσειδώνα (Fontana di Neptuno), δίπλα στο παλάτι.

* Την Accademia Gallery, στη Via Ricasoli. Ο περίφημος Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελου και οι
Σκλάβοι του ιδίου, καθώς και οι πίνακες των Μποτιτσέλι, Περουτζίνο, Ορκάνια κ.ά. έλκουν
σαν μαγνήτες τους τουρίστες της πόλης, αφήνοντάς τους άφωνους με την ομορφιά και την
εξαιρετική τεχνοτροπία τους. (Via Ricasoli 58, tel. +39 055 2388 609)

* Τη Santa Croce, το μεγαλύτερο ναό του τάγματος των Φραγκισκανών, χτισμένη το
1294, στην ομώνυμη πλατεία. Πρόκειται για ένα κτήριο γοτθικής αρχιτεκτονικής που
περιέχει τους τάφους των Μιχαήλ Άγγελου, Μακιαβέλι, Γαλιλαίου και Ροσίνι, νωπογραφίες
του Τζιότο, το Μυστικό Δείπνο του Γκάντι και τον Εσταυρωμένο του Τσιμαμπούε. (Piazza
Santa Croce 16, tel. +39 055 2466105, www.santacroce.firenze.it )
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* Την πανοραμική θέα της πόλης θα την απολαύσεις από ένα και μοναδικό σημείο, και
αυτό δεν είναι άλλο από την Piazzale Michelangelo. Ολόκληρη η Φλωρεντία και τα
σημαντικότερα αξιοθέατά της «υποκλίνονται» στα πόδια σου!

Πού θα μείνετε:

* Στο Golden Tower στην Piazza Strozzi, στην καρδιά της πόλης. Πλήρως ανακαινισμένο,
αυτό το boutique hotel -κατοικία του Filippo Strozzi μέχρι το 14ο αι.- χαρακτηρίζεται από την
5* πολυτέλεια που «πλημμυρίζει» όλους τους χώρους του. Elegant αισθητική και υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το «πακέτο» του. Highlight το
lobby με τα αυθεντικά frescoes που κοσμούν τους τοίχους του. Τιμή: Από €232 το δίκλινο με
πρωινό. (Piazza Strozzi, tel. +39 055 287860, www.goldentowerhotel.it )

* Σε μια από τις σουίτες του Waldorf Suite Firenze. Σε απόσταση αναπνοής από το Duomo
και την Uffizi Gallery, αποτελεί ιδανική επιλογή. Οι elegant και ευρύχωρες σουίτες του,
μοντέρνα διακοσμημένες, θα σε «αιχμαλωτίσουν» στις ανέσεις τους. Τιμή: Από €162 η
σουίτα/2 άτομα. (Piazza della Stazione, tel. +39 055 212244, www.waldorf-suite.it )

* Στο Grand Hotel Baglioni, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Με περισσότερο από έναν
αιώνα ιστορίας, εδώ θα νιώσεις σαν να ζεις πράγματι στην εποχή της Αναγέννησης. Εκτός
από την μεγαλοπρέπεια και την αρχοντιά των δωματίων του, θα εντυπωσιαστείς από την
αισθητή παρουσία της τέχνης στους κοινόχρηστους χώρους του: νωπογραφίες, πίνακες και
αγάλματα προκαλούν αβίαστα το θαυμασμό σου. Τιμή: Από €163 το δίκλινο. (Piazza Unita
Italiana 6, tel. +39 055 23580, www.hotelbaglioni.it )

* Στο Grand Hotel Villa Medici, στο κέντρο της πόλης. Αν είσαι λάτρης της πολυτέλειας,
θα το ερωτευτείς. Πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, διαθέτει δωμάτια
σε αναγεννησιακό στυλ, επιπλωμένα με αυθεντικές αντίκες. Highlight το Sina Fitness Club
για άκρως αναζωογονητικές και χαλαρωτικές στιγμές. Τιμή: Από €225 το δίκλινο. (Via Il
Prato 42, tel. +39 055 277171, www.sinahotels.com )
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Πού θα φάτε:

* Στο ένα και μοναδικό place to see & to be seen, που δεν είναι άλλο από την Cantinetta
Antinori. Εδώ θα γευτείς πιάτα με υλικά από τη φάρμα της οικογένειας και φυσικά θα τα
συνοδεύσεις με τα εξαιρετικά κρασιά της, καθώς φημίζεται για τη μακροχρόνια παράδοση
στην παραγωγή οίνου. Δοκίμασε το fettucini all' anatra (noodles σε σάλτσα πάπιας)! (Piazza
Antinori 3, tel. +39 055 23595)

* Στο δημοφιλές εστιατόριο La Giostra. Για να βρεις τραπέζι, καλό θα είναι να έχεις κάνει
κράτηση από πριν. Τοπικές σπεσιαλιτέ διά χειρός του σεφ -και ιδιοκτήτη ταυτόχροναDimitri d' Asburgo «παιχνιδίζουν» με τον ουρανίσκο σου. Προτείνουμε σπιτικές ταλιατέλες
με σπαράγγια και ραβιόλια με αγκινάρες. (Via Borgo Pinti 12, tel. 39 055 241341)
* Στο Cibreo, που φημίζεται για την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα του. Οι δημιουργίες των
Benedetta Vitale και Fabio Picchi, βασισμένες σε παλιές συνταγές, εναλλάσσονται συνεχώς.
Αν είναι διαθέσιμο, προτίμησε το σουφλέ πατάτας ή την ψητή πάπια γεμιστή με
ψιλοκομμένο κιμά. (San Ambrogio Market, tel. +39 055 234 1100)

Πού θα διασκεδάσετε:

* Στο Capocaccia, αγαπημένο spot της ελίτ της πόλης. Κομψό meeting point με πολλές
επιλογές σε κρασί και cocktails. (Lungarno Corsini 12-14, tel. +39 055 210 751)
* Στο Dolce Vita, καλλιτεχνικό στέκι όπου διοργανώνονται εκθέσεις και μουσικές βραδιές.
(Piazza del Carmine, tel. +39 055 284 595, www.dolcevitaflorence.com )

* Στο Rex Cafe, για εξωτικά cocktails, καλή μουσική και elegant design. (Via Fiesolana 25,
Piazza del Duomo)

DUOMO
Αδιαμφισβήτητα αποτελεί το «στολίδι» της πόλης. Ο λόγος για τον Καθεδρικό της
Φλωρεντίας, που στέκει αγέρωχος στο χρόνο, δεσπόζοντας στην ομώνυμη πλατεία από το
1420. Ο γιγάντιος τρούλος του, σε σχέδια του Brunelleschi, έχει διάμετρο 41,5 μ. και βάρος
27.000 τόνους, ενώ η τεράστια τοιχογραφία στο εσωτερικό του θόλου, διακοσμημένη από
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τους Vasari και Zuccari, αναπαριστά τη Δευτέρα Παρουσία. Το βλέμμα φυσικά κεντρίζει και
το πανύψηλο καμπαναριό, σε σχέδια του Giotto, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1334.
Από το ψηλότερο σημείο του σε χωρίζουν 414 σκαλοπάτια, τα οποία αξίζει ωστόσο να
ανεβείς, για να απολαύσεις την πανοραμική άποψη τόσο του Duomo όσο και της πόλης.
(Piazza del Duomo, tel. +39 055 215380, www.duomofirenze.it )

Πηγή: http://travelstyle.gr
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