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ROUTE 1 > DUOMO, SAN LORENZO & 
SAN MARCO p. 18
Op het plein van de Duomo is het altijd een drukte van 
belang. Vanaf hier kun je makkelijk naar de Mercato 
Centrale lopen en naar Piazza di San Marco om de 
David te bewonderen.

ROUTE 2 > SANT’AMBROGIO, SANTA CROCE, 
VIA TORNABUONI & PIAZZA DELLA SIGNORIA 
p. 38
In deze wijk vind je het politieke hart van de stad, het 
Palazzo Vecchio en het beroemde kunstmuseum Gallerie degli Uffizi. Er 
zijn chique boetieks en rustige straatjes met authentieke winkeltjes.

ROUTE 3 > SANTO SPIRITO, SAN NICCOLÒ & 
PIAZZALE MICHELANGELO p. 58
Als je de Ponte Vecchio oversteekt, kom je in Oltrarno, ‘de 
andere kant van de Arno’. Dit is het minder toeristische 
deel van de stad, met veel nijverheid en goede restaurants.

ROUTE 4 > SANTA MARIA NOVELLA & 
SAN FREDIANO p. 78
Achter het station ontdek je de oudste apotheek van de 
stad. Aan de andere kant van het water wemelt het van 
de ateliers en eettentjes. Hier ervaar je het authentieke 
Florence.

het beste van FLORENCE in 4 routes
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TIME TO MOMO IN FLORENCE

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR FLORENCE!

Jij gaat Florence ontdekken! De stad van de Duomo, het Uffizi en de beroemde 
David, van chique winkelstraten, traditionele trattoria’s en moderne osteria’s. 
Wat wij zo fijn vinden aan Florence, is dat de stad zo compact is. Zo kun je 's 
ochtends de bezienswaardigheden in de historische binnenstad bekijken, en 's 
middags winkelen in hippe boetiekjes in de wijken in de Oltrarno. Ontspannen 
doen we op een van de mooie pleinen of in de Giardino di Boboli. En lekker eten, 
dat kan echt overal in Florence. Wij laten je zien waar.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een on-
afhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.



LOCAL

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Struinen op markten is 
Kims absolute passie. 
Zelf is ze er ook regelma-
tig te vinden als verkoper 

van haar creaties die ze
maakt voor Mixingmania.
Ook wordt ze helemaal 
happy van lekker eten,
graven in een berg 
jurkjes op de Mercato di 
Sant'Ambrogio, een
cappuccino bij La 
Ménagère of een wijntje 
drinken bij Il Santino. 
Che bella vita!

Beschildert 
kinderkleding

Florence

Kim Lansink

ALGEMEEN

Shop with the 
locals

Best tips ever!
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PRAKTISCH

Met de vier routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitgebreid 
te bezoeken, duurt één route maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je 
boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adres-
gegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de 
gemiddelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardig-
heden zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we 
niet.

GOED OM TE WETEN

Commerciële bedrijven zoals restaurants, bars en winkels hebben in Florence 
een straatnummer in de kleur rood. De rode straatnummers volgen niet de 
gewone straatnummering, dus let goed op!

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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Over het algemeen gaan de winkels in Florence tussen de middag van 13.00 tot 
15.30 uur dicht. De winkels in het centrum blijven meestal de hele dag open en 
de grote warenhuizen zijn op zondag ook altijd open.

Het is soms zoeken naar een openbaar toilet. Daarom is het goed te weten dat 
alle bars en cafés wettelijk verplicht zijn hun toiletten open te stellen voor ieder-
een. Met andere woorden: je hoeft geen consumptie in een bar of café te nemen 
om het toilet te mogen gebruiken.

In openbare gelegenheden mag niet worden gerookt.

In augustus kan de temperatuur in het centrum van Florence oplopen tot 40° C. 
Omdat de stad in een dal ligt met als laagste punt de rivier, blijft de warmte er 
vaak lang hangen en zijn er veel muggen. Vergeet daarom niet om muggenspray 
mee te nemen. Augustus is bovendien de drukste maand van het toeristen-
seizoen. Bezoek Florence daarom bij voorkeur in de lente of in de nazomer om 
100% van de stad te kunnen genieten.




