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Zaterdag 28 september vertrekken 24 dames met Jannie en Nel met KLM naar het vliegveld Marconi in 

Bologna. Reisleider Marjorie van Beekum van SRC vliegt met ons mee vanaf Schiphol. Rond twaalf uur 

‘s middags stappen we op Italiaanse bodem en na wat gedoe met de koffers, Marjorie haar koffer staat 

nog op Schiphol, gaan we richting de bus. Onderweg kopen we een broodje bij een wegrestaurant. We 

moeten even wennen aan het systeem: eerst iets uitzoeken, dan betalen en met het bonnetje kun je 

het dan gaan halen. Overal sta je in rij. In de bus naar het hotel neemt Marjorie het programma met 

ons door. Tijdens deze reis zal onze reisleider ons veel vertellen over de geschiedenis, kunst en cultuur 

in Italië.  

 

                   

 

Na ruim twee uur komen we aan bij hotel Montebello in 

Montecatini Terme. We checken in en zoeken onze kamers op. Dan neemt Marjorie ons mee op 

verkenningstocht in Montecatini Terme.  

 

 

We zien het beeld van Puccini, de componist van o.a. Tosca.  

 

Marjorie wijst ons de goede pasticceria en terrasjes. Omdat het zaterdag is, lopen veel Italianen te 

flaneren over het plein: de pantoffelparade.  

 

   

De zaterdag is een dag waarop vaak getrouwd wordt. We zien een dame met een mooie jurk en ook 

haar hondje heeft een feestjurk aan!  

Voor het diner is er een welkomstdrankje van het hotel met hapjes erbij. Het diner is zeer uitgebreid: 

soep, pasta, hoofdgerecht, saladebuffet en toe. 

  

Zondag 29 september. Na het ontbijt verzamelen wij ons voor de demonstratie van het audiosysteem 

door Majorie. Het lukt alle dames om de “oortjes” te gebruiken en wij gaan op weg naar het station 

van Montecatini Terme om de trein van negen uur te nemen naar Florence 

of Firenze zoals de Italianen deze stad noemen. Na ongeveer een uur 

komen wij aan op het station. Wat een drukte maar dank zij het 

audiosysteem loodst Majorie ons door deze drukte naar buiten. Deze dag is 

er een loop van de roze shirts Pink Ribbon. De eerste kennismaking met Florence is op het Piazza 

Santa Maria Novella.  

 

 



   

De stad is gesticht door Julius Caesar  als Romeins legerkamp en dat is nog steeds goed zichtbaar door  

het stratenplan. Via Belle Donne lopen wij naar Pallazza Strozzi, een renaissancepaleis met een rustica 

(bruutwerken) gevel, nu een tentoonstellingsruimte. Wij lopen verder naar de Piazza delle Repubblica 

met zijn fraaie Arcone, een triomfboog. Op het Piazza delle Signoria zien wij het ruiterstandbeeld van 

Cosimo de Medici. De Medici, een rijke bankiersfamilie, heeft lange tijd de stad Florence bestuurd en 

heeft er voor gezorgd dat de stad erg belangrijk is geworden op het gebied van schilderkunst, 

beeldhouw-kunst, literatuur en architectuur.  

Ook zien we de replica van Michelangelo’s David.  

In de Loggia dei Lanzi een opvallend beeld van de  Sabijnse Maagdenroof, gemaakt door Jantje van 

Bologna, een Vlaming, ook wel Giovanni Bologna(Giambologna) genoemd.  

 

We zien de beroemde koepel(ei) van de Dom gemaakt door Brunelleschi en bezoeken het Nationaal 

Museum Bargello. Een museum dat o.a. beeldhouwwerken heeft van Michelangelo en Donatello. Het 

museum, ooit een paleis, was eigendom van de raad van justitie en de politie. Hier maken we ook de 

groepsfoto. Onderweg zien we mooie iconen op de muren van Florence.  

Weer op het plein van Santa Maria Novelle zien wij een enorme rij staan die de kerk willen bezoeken 

en wij besluiten deze kerk een andere dag te bekijken.  



Maandag 30 september. Na het ontbijtbuffet vertrekken we om 8.30 uur met een bus door Montecatini 

waarbij we de bronnen zien waarvoor veel toeristen naar dit kuuroord komen.  

 

Met regenachtig weer komen we aan in Lucca. Er staat meteen een parapluverkoper bij ons om de 

dames, die geen paraplu hebben, er een te verkopen. Puccini komt uit Lucca en we zien ook hier een 

standbeeld bij zijn geboortehuis.  

Lucca is een prachtige middeleeuwse stad met pittoreske straatjes, mooie kerken en pleinen. Vanaf de 

poort Santa Anna gaan we op verkenningstocht met Marjorie.  

 

 

 

Langs de leuke winkeltjes, de San Michele kerk, en de Duomo (Dom) San Martino met het beeld van 

Sint Maarten naar het Piazza dell’Anfitheatro.  

 

 
 

 

Omdat Lucca op de pelgrimsroute naar Rome ligt zijn er veel kerken. 

Ook zijn er veel torens zoals de Torre Guinigi met de steeneiken 

bovenop.  

 

 
 

 

Als we op het plein zijn hebben we vrije tijd om de stad verder te verkennen, koffie te drinken en te 

lunchen. Via de stadsmuur lopen we terug naar de bus. 

 

 
 

Dan gaan we op weg naar Pisa dat aan de monding van de rivier de Arno ligt. De Arno ontspringt in de 

buurt van Arezzo en mondt uit in de Tyrreense zee niet ver van Pisa. Vroeger was Pisa 

een havenstad, maar de haven is verzand. Het plein waarop de toren van Pisa ligt 



noemt men Piazza dei Miracoli (het plein der wonderen). Als we door de poort op het plein komen, 

weet je werkelijk niet wat je ziet.  

 

 

 

Drommen toeristen die op de foto gaan alsof ze de beroemde toren van Pisa willen stutten. Maar ook 

de prachtige dom (11e eeuw), de doopkapel (12e eeuw) en de Camposante, de begraafplaats uit de 

13e 

eeuw. We bekijken het allemaal.  

 

In de doopkapel luisteren we naar de bijzondere akoestiek: een mooi stiltemoment voor ons allen. Na 

alle indrukken van vandaag en bijna tien kilometer in de benen keren we terug naar ons hotel. 

 

 
Wet van de Espresso (door Marjorie uitgelegd) 

Italianen drinken vooral espresso, bv. na de maaltijd om het eten neer te 
zetten. Er zit een derde cafeïne in espresso, dus je hoeft niet bang te zijn 

dat je er niet t van kunt slapen. 
Caffe macchiato (gevlekte koffie) is met een wolkje melk.  
Americano is zwarte koffie. En met een beetje melk: un po ‘di latte. 
Latte Macchiato drink je in Italië alleen als je ziek bent.  

Cappuccino is een melkschuimlaag 
met een espresso. Je lepeltje moet 
erop kunnen blijven liggen.  

 
Na de ochtend drink je eigenlijk geen 
koffie met melk meer. Italianen 
zeggen dan:  
la mucca e morta: de koe is dood. 

  

 

 

Dinsdag 1 oktober. Voor de tweede keer gaan wij per trein naar Florence om na de koffie de kerk 

Santa Maria Novella te bezoeken.  

Opvallend in de kerk is een groot kruisbeeld dat aan het plafond 

hangt, het fresco De Heilige Drie-eenheid van Masaccio en de 

marmeren preekstoel ontworpen door Brunelleschi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna lopen wij via de Tornabuoni Kapel en de Ponte Sante 

Trinita, waar wij mooie foto’s kunnen schieten van de Ponte Vecchio. Langs de Arno bereiken wij de 

beroemde Ponte Vecchio waar het wel erg druk is met toeristen.  



 
Hierna wacht ons een proeverij van diverse vleeswaren, kazen en een huisgemaakte tiramisu in een 

mooi gelegen restaurant.  

 

Na de lunch bezoeken wij, samen met gids Sophie, de Galleria degli Uffizi. Het museum bevat een 

grote collectie belangrijke schilderkunst voornamelijk uit de late Middeleeuwen en vroege Renaissance 

tot de Barok. Bekende werken: Annunciatie van Leonardo da Vinci en van Simone Martini en Lippo 

Memmi. De geboorte van Venus en La Primavera van Botticelli, portretten van hertog Frederico da 

Montefeltro en hertogin Battista Sforza van Piero della Francesca.  

Dit is van Michelangelo de Tondo Doni.  

 

 

 

 

 

 

Van Caravaggio zien we Medusa en Bacchus, de Venus van 

Urbina geschilderd door Titiaan. De aanbidding van de 

Herders van  Hugo van der Goes en nog een zelfportret van 

Rembrandt van Rijn.  

 

Een prachtige, indrukwekkende middag in dit museum. En 

dan op weg naar het station voor de terugreis naar ons hotel 

Montecatini Terme voor de laatste overnachting. Na het 

diner drinken we nog een afscheidskoffie uit de pot.  

Woensdag 2 oktober. Het regent behoorlijk als we op weg 

gaan naar Arezzo. Op een parkeerplaats worden we door 

onze chauffeur Roberto verwend met een echte Lavazza espresso.  

 

   

 

Jannie en Nel hebben heerlijke koekjes gehaald bij de goede banketbakker Giovannini. Dit is smullen.  

 

Marjorie vraagt ons in de portemonnee te kijken naar 

Italiaanse euromunten en vertelt ons welke 

afbeeldingen er op staan.  

 

 

Toscane is een welvarende regio door de wijn, de 

olijfolie en het toerisme.  

 

 

 

Over wijn en brood 
De Chiantiwijn is de bekendste wijn van Italië en is gemaakt 
van 85% Sangiovese druif en 15% Malvese druif.  
DOC is een simpele Chiantiwijn. DOCG is een betere wijn en  
de Classico is de beste.   

De Vendemmia is de druivenoogst.  Een cantina is een 



wijnmakerij.  
Het brood is zoutloos. Dit komt vanuit het verleden toen er 

nog belasting op zout zat. Op sommige uithangborden zie je 

dit nog staan.  
Een bruschetta is een gegrild broodje met olijfolie en 
knoflook besmeerd.  
Een biscotti is een amandelkoekje dat in de Vin Santo 
(bisschopswijn) wordt gedoopt.     

 

 

Rond twaalf uur komen we aan bij hotel Continentale. Daar worden we 

keurig geholpen met de koffers en hebben we prachtige kamers 

midden in het centrum van Arezzo.  Van Marjorie krijgen we nog les 

om de wifiverbinding tot stand te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hotel staat aan het plein Guido Monaco, een benedictijner monnik, 

die de muziek toonladder heeft vastgelegd.  

 

 

 

 
 

In de Franciscaner kerk krijgen we uitleg van Marjorie over de legende van het Ware Kruis dat in 

schitterende fresco’s gemaakt door Pierro della Francesca staat afgebeeld.  

 

Op het Piazza Grande is een deel van de film ‘La vita è bella’ (het leven is mooi) 

opgenomen. Aan het einde van de dag genieten een aantal dames van het 

uitzicht op Arezzo vanaf het dakterras van ons hotel. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 oktober. Vandaag starten wij met een bezoek 

aan Monte Oliveto Maggiore, een klooster van de 



Benedictijner Orde, die dit klooster in de 14e  eeuw gebouwd hebben.  

 

 

Er wonen nu nog 28 monniken van diverse nationali-teiten waaronder ook de Nederlander Jos. 

Aanvankelijk hielden de Benedictijnen zich bezig met kunst en liturgie. Tegenwoordig kun je hier tegen 

een vergoeding overnachten. In de kloostergang bekijken we prachtige fresco’s over het leven van 

Benedictus.  

Tot onze verrassing ontmoeten wij Jos, die ons meeneemt naar de kerk om het intarsia, inlegwerk in 

hout, te laten zien en de eetzaal, de refter, waar in stilte wordt gegeten. Hier horen wij hoe hij zijn 

kloosterleven beleeft en kan genieten van de drie weken vakantie bij zijn zus in Nederland.  

 

Na een koffiestop in het restaurant van de Abdij rijden wij naar Fattoria Pulcino in Montepulciano, voor 

een wijnproeverij en een lunch. Deze boerderij is in 1600 gesticht door de Franciscanen en voortgezet 

door de voorouders van Sergio de Pulcino en zijn vrouw Gabriella. De zes kinderen van het echtpaar, 

Elisabetta, Cecila, Carlo, Angela, Marco en Stella zijn nu de eigenaren van de wijnboerderij. Naast 

wijnen wordt hier ook de bekende Pecorino kaas gemaakt.  

 

                                                 

Na een voortreffelijke lunch (zeg maar rustig diner) met verschillende Italiaanse worstjes en Italiaanse 

kaasjes, rijden wij via het dal van Monticchiello naar Pienza, een stadje met een historisch autovrij 

centrum.  

Pienza is ergens in de 8e  eeuw ontstaan maar het huidige dorp stamt uit de 15e eeuw. Dit alles heeft 

te maken met paus Pius II, die in Pienza is geboren. Indertijd heette het dorp nog Corsignano, maar 

nadat Enea Silvio Piccolomini paus werd, besloot hij zijn geboortedorp te verbouwen. Na de 

verbouwing doopte hij het dorp om tot Pienza. De bekendste bezienswaardigheid is een 15e eeuwse 

kathedraal die vooral opvalt door zijn brandgeschilderde glazen.  

 

Hier ook een prachtig uitzicht over de valleien van Pienza. Alweer een mooie dag. 

 



Vrijdag 4 oktober: De bus brengt ons naar Siena, stad van de handelaren in geld, saffraan, wol en 

verf.  

De stad van de Dom in zebralook en van Catharina van Siena, die veel invloed had op de Katholieke 

Kerk en tegenwoordig een feministe genoemd zou worden. Het is vandaag een stukje frisser maar toch 

laat de zon zich geregeld zien.  

 

    
 

Marjorie leidt ons door de wijken met de dierensymbolen: de wijk van de slak (chiocciola), van de 

schildpad, de adelaar, de vis, en langs de vele kleurrijke winkeltjes. Totdat we bovenaan het grote 

prachtige plein, de Piazza del Campo staan.  

 

Hier worden in juli de historische paardenraces: de Palio, gehouden.  

Er wordt gezegd dat de zonen van Remus Siena hebben gesticht (van Romulus en Remus die door de 

wolf gevoed werden). Vanaf het plein dat de vorm van een schelp heeft, lopen we, via de wijk van de 

neushoorn, naar de Dom van Santa Maria Assunta (Maria ten hemelopneming).  

 

 
 

 

Het is een enorme kathedraal met een prachtige façade.  

 

In de vloeren zijn bijbelvoorstel-lingen in zwart-wit-geel-

sienarood mozaïek en graveerwerk uitgevoerd. En we 

hebben geluk, want alle vloeren die een groot deel van 

het jaar zijn bedekt, zijn nu te zien. De bibliotheek heeft 

prachtige fresco’s op de muren en in het plafond.   

 

 

 

 

 

 



 
 

Na de lunch en vrije tijd lopen we via de bovenstad weer terug naar de bus 

Met de bus rijden we door de Chiantistreek met de wijngaarden. We maken een tussenstop in Radda in 

Chianti wat het mooiste stadje in de Chiantistreek wordt genoemd. Moe maar voldaan met zoveel 

indrukken keren we terug in ons hotel. 

 
 

   

Na het diner dopen we een Biscotti in een klein glaasje Vin Santo en proosten we op de geweldige reis 

die we hebben gehad en we bedanken onze voortreffelijke reisleider Marjorie.  

 

Zaterdag 5 oktober. Alweer de laatste dag in Toscane.  

 

Nog wat vrije tijd om de brocante markt in Arezzo te bezoeken of een wandeling naar boven te maken 

voor een prachtig uitzicht over de omgeving van Arezzo. En natuurlijk even op het terras net zoals de 

Italianen graag doen.  

 

 

 

 



 

Dan is het tijd om de koffer te pakken en om voor twaalven de sleutel in te leveren bij de balie van het 

hotel. Precies om 12.45 uur staat Pedro met de bus voor het hotel om ons naar het vliegveld van 

Bologna te brengen. Wij vertrekken om 17.25 uur naar Amsterdam en landen om 19.55 uur op de 

Polderbaan. Moe maar voldaan van alle culturele indrukken van Toscane is iedereen om 22.30 uur 

weer thuis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


