
Toscane staat bekend om haar glooiende landschappen, pittoreske
stadjes en historische steden met talrijke kunst uit de Renaissance.
Florence, als hoofdstad van Toscane, is hier een goed voorbeeld van.

Deze Italiaanse provincie grenst aan de Tyrreense Zee. Op een uur varen
vanaf het vasteland kun je de Toscaanse Archipel bereiken, waarvan Elba

het grootste en bekendste eiland is. Naast de rijke kunst, cultuur,
geschiedenis en het natuurschoon komt ook de bourgondiër hier aan
zijn trekken. De Toscaanse keuken, inclusief de wijn, is internationaal

bekend en enorm populair. Tijdens deze rondreis maak je kennis met de
steden Florence en Siena, bezoek je de kleinere maar niet minder

aantrekkelijke stadjes San Gimignano en Volterra en breng je een aantal
dagen door op Elba.

SAN GIMIGNANO 
& VOLTERRA 

Middeleeuwse stadjes middenin het
glooiende Toscaanse landschap

SIENA
Bewonder de middeleeuwse stad Siena,

sfeervolle straatjes en gotische
architectuur

RONDREIS TOSCANE

Ga naar www.thetraintraveller.nl voor meer informatie

www.thethetraintraveller.nl

ELBA
Ervaar de stranden, baaien, havenstadjes

en de natuur op Elba

FLORENCE
Bakermat van de Renaissance,

indrukwekkende kunst en architectuur
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Volterra is een ander middeleeuws stadje vlakbij San Gimignano en werd in de achtste eeuw
voor Christus gesticht door de Etrusken, waarvan er veel archeologische vondsten zijn. Hierna
was Volterra onderdeel van het Romeinse Rijk. Het Romeinse theater is nog altijd een
belangrijke bezienswaardigheid. Ook het fort van de Medici behoort tot de
bezienswaardigheden van Volterra. Dit fort kan echter alleen vanaf de buitenzijde bezichtigd
worden, aangezien het nog steeds in gebruik is als staatsgevangenis. Het voormalig stadhuis
Volterra Palazzo dei Priori heeft tegenwoordig wel een andere functie. Je kunt dit gebouw
bezoeken als museum en je kunt de toren beklimmen, van waaruit je een goed uitzicht hebt
over de stad en het omringende landschap.

Ben je op zoek naar een typisch Toscaanse tafereel, een pittoresk stadje in een groen
heuvellandschap, kom je al snel uit bij San Gimignano. Dit middeleeuwse stadje ligt temidden
van de heuvels van Val d’Elsa en wordt omringd door een dertiende eeuwse stadsmuur.
Onmiskenbaar zijn de torens die hoog boven de huizen uitreizen en elk een eigen
geschiedenis hebben. Het waren kooplieden en pelgrims die deze stad in de middeleeuwen
rijkdom brachten, doordat San Gimignano op de belangrijke route Via Francigena lag.
Tegelijkertijd was er ook een competitie gaande tussen rijke bewoners, die elkaar uitdaagden
in het bouwen van de hoogste toren. Op deze manier probeerde inwoners hun macht en
rijkdom te tonen. Rond 1300 waren er maar liefst 70 torens. Hier kwam een einde aan met de
bouw van de Torre Comunale, ook wel bekend als La Rognosa. Bij wet werd vastgelegd dat
geen enkele andere toren in San Gimignano de hoogte van La Rognosa nog mocht
overtreffen. Van de 70 torens zijn er 13 bewaard gebleven. Naast de rijke historie en
architectuur, is San Gimignano vooral bekend om de wijnproductie. De Vernaccia wijn wordt
beschouwd als een van de meest exclusieve wijnen van Italië. De lokale wijncultuur ontdek je
met een bezoek aan Museo del Vino della Vernaccia.

De Toscaanse Archipel bestaat uit zeven eilanden, waarvan Elba de grootste en bekendste is.
Je vaart vanaf Piombino op het vasteland in een uur naar dit eiland. Elba wordt al sinds de
vijfde eeuw voor Christus bewoond. De bekendste inwoner van Elba was de Franse keizer
Napoleon Bonaparte, die hier in 1814 en 1815 in ballingschap verbleef. Hij liet hier twee
luxueuze villa’s bouwen voor zijn verblijf: Villa dei Mulini di Napoleone en en zomerverblijf Villa
di San Martino. Tegenwoordig huisvesten deze villa’s musea. In de havenstad Portoferraio
vind je ook twee forten van de machtige familie de Medici. Het eiland heeft verschillende
baaien, kapen en verschillende havenstadjes en badplaatsen die uitnodigen voor een dagje
strand. Op verschillende plekken kun je ook goed duiken, snorkelen, zeilen of surfen. Ook
leent het eiland, dat onderdeel is van het Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, zich goed
voor een fiets- of wandeltocht. Je kunt het eiland ook ontdekken op een huurscooter.
Daarnaast zijn er genoeg buslijnen waarmee je alle hoeken van het eiland kunt ontdekken.

Omringd door het Toscaanse heuvellandschap vind je de middeleeuwse stad Siena. De goed
bewaarde historische binnenstad staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het hart van de
stad is het schelpvormige Piazza del Campo, wat wordt beschouwd als een van de mooiste
middeleeuwse pleinen van Europa. Hier wordt tweemaal per jaar (op 2 juli en 16 augustus)
sinds 1287 de ‘Palio’ georganiseerd, een beroemde paardenrace en een ander icoon van de
stad. De Duomo di Siena en de Palazzo Pubblico zijn uitstekende voorbeelden van de
Italiaanse gotische architectuur. Naast imposante architectonische werken zijn het ook de
smalle straatjes, kleine boetiekjes en ambachtelijke winkels en restaurantjes die bijdragen aan
de charme van Siena.

In Florence waan je je in de Renaissance. Je vindt dan ook nergens anders in Italië zoveel
gebouwen en kunstwerken uit deze periode. Dit is te danken aan de de Medici, een
invloedrijke familie die in de vijftiende eeuw haar stempel drukte op de stad als het gaat om
kunst en architectuur. Al lopend door het historische centrum zie je talloze imposante
bouwwerken: kerken, kathedralen, basilieken, paleizen en andere bekende
bezienswaardigheden zoals de Ponte Vecchio. Daarnaast zijn er diverse karakteristieke
pleinen, zoals het Piazza della Signoria, waar vele klassieke beelden tentoongesteld staan.
Ook heeft Florence verschillende musea waar je de rijke kunst, cultuur en historie kunt
bewonderen. Het Uffizi, een van de beroemdste kunstmusea ter wereld met werken van de
grote Italiaanse schilders als da Vinci, Michelangelo en Caravaggio is zeker een bezoek waard.

Overdag met de ICE treinen naar München, en vandaar met een nachttrein met
slaapaccommodatie naar Italië. De volgende ochtend kom je aan in Chiusi-Chianciano Terme,
waarvandaan je met een regionale trein in ongeveer anderhalf uur naar Siena reist.
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