GUIA TURISTICA FLORENÇA E TOSCANA

Roteiro - Florença
Em Florença se respira arte!
A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto e suas belezas podem ser admiradas
caminhando pelas suas ruelas ou visitando seu enorme patrimônio distribuído entre galerias,
museus e coleções privadas. Os lugares mais famosos são a Galleria degli Uffizi a Galleria della
Accademia e o Duomo, obviamente imperdíveis!
O centro de Firenze é dividido em 4 bairros (quartieri) que levam o nome das principais igrejas
da cidade: San Giovanni, Santa Croce, Santa Maria Novella e Santo Spirito. Minha sugestão é
dividir o dia em dois períodos (manhã e tarde) e dedicar a manhã a uma igreja e a tarde a um
museu ou vice-versa, intercalados com passeio a pé e almoço.
O meu roteiro favorito é o de Santo Spirito que começa com uma visita à Igreja de San Miniato
a Monte que fica no alto da colina, continua com uma parada no Piazzale Michelangelo para
admirar a vista da cidade e tirar fotos do panorama. Sempre descendo, passamos pelo jardim
das Rosas com direito a parada para café no Rifrullo, bar muito famoso entre os fiorentinos.
Dali inicia um passeio pelas ruas do Oltrarno com suas bodegas e ateliês alternativos. A pausa
para o almoço pode ser nos restaurantes da piazza Santo Spirito ou em algum outro bistrô
no bairro. Se ainda tiver fôlego termine o dia com a visita à Galleria Palatina e ao Giardino di
Boboli que ficam no Palazzo Pitti. Este percurso pode ser feito ao contrário, e isso significa ver
o por do sol do Piazzale Michelangelo no alto da colina. Durante o verão o sol se põe em meio
aos arcos da Ponte Vecchio criando reflexos nas águas do rio Arno. Inesquecível!

❂

Dicas
• lembre-se de reservar sempre os restaurantes. Se estiver hospedado em hotel,
geralmente eles reservam para você
• atenção!!! (/r) r=rosso quer dizer que o numero é vermelho, em Florença existem
duas numerações nas ruas
• vários museus fecham na segunda feira, e outros abrem somente no período
da manhã, olhe no site antes de ir
• se precisar me mande um Whatsapp, vou te ajudar com todo prazer!

❂

Sites interessantes
www.unusualflorence.blogspot.it
www.lungarnofirenze.it
www.firenzenotte.it
www.firenzemusei.it
www.museicivicifiorentini.comune.fi.it
www.operadifirenze.it
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Florença - mapa dos bairros

San Giovanni | Santa Croce | Santa Maria Novella | Santo Spirito
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San Giovanni - Florença
Este bairro abriga a parte mais antiga do centro, e é onde estão concentrados a maior parte dos
museus e monumentos. Alguns metros abaixo das ruas que percorremos estão enterrados os
restos da Florença romana fundada em 59 a.c.. Ao mesmo tempo não é o melhor bairro para
comer, porque também é onde estão concentrados quase TODOS os turistas.

❂ PASSEIO

❂ CAFÉ

2 sugestões: divida entre manhã e tarde
• Museo dell’Opera del Duomo (2 horas)
• Battisterio e Duomo (2 horas)
• Orsanmichele (30 min)
ou
• Museu de San Marco (1 hora)
• Chiostro degli Scalzi (30 min)
• Santissima Annunziata (30 min)
• Com crianças
• Museo di Palazzo davanzati (1 hora)
• Museo di Palazzo Vecchio (1 hora)
• Museo Galileo (1 hora)
• Museo Leonardo da Vinci

	• Eately
Via de’Martelli, 22
	• Oblate (terraço último andar)
Via dell’oriuolo, 24
• Rivoire
Pzza della Signoria, 5r
• Museo degli Innocenti (terraço último andar)
Pzza della santíssima, annunziata 13
• Robiglio
Via dei servi, 112r
	• Strozzi Caffè Colle Bereto Winery
Dentro Palazzo Strozzi
	• Ditta Artigianale
Via Dei Neri, 32r

❂ COMPRAS
• Cup of Milk (roupas infantis)
Borgo pinti 6/r - cupofmilk.it
• IBS (livraria)
Via dei cerretani 16/r - ibs.it
• Tiger (design escandinavo)
Via dei servi 98/ r - it.flyingtiger.com
• Marioluca giusti (Design)
Via por santa maria 16/r - mariolucagiusti.it
• Pegna (supermercado gourmet)
Via dello studio 8 - pegna.it

❂ ALMOÇO
• Sasso di Dante (trattoria)
Pzza dele Pallottole, 6r
• I Fratellini (street food)
Via dei Cimatori, 38r
• Il Palaggio (brunch no domingo vale
pela comida e pelo jardim)

Borgo Pinti, Four Seasons
• Hotel Helvetia & Bristol (brunch domingo)
Via dei Pescioni, 2

•Torre d’arte (foulards em seda)
Via dello studio 25/r - torredarte.com
• Aria art gallery (galeria de arte)
Borgo ss apostoli 40/ r - ariaartgallery.com
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San Giovanni - Florença
❂ JANTAR

❂ GELATERIA
• Grom
Via del Campanile, 2
• Amorino
Via del Corso, 44r
•Venchi
Via di Calimaruzza, 18

• O’Vesuvio (pizzeria)
Via dei Cimatori, 21r
• Gucci Garden - Osteria da Massimo
Bottura (osteria)
Pzza della Signoria 10
•Dei Frescobaldi (restaurante
e wine bar)

pzza della Signoria, 31

❂ APERITIVO
• Procacci
Via dei tornabuoni, 64r
• Fedor Bistrô
Piazza della Signoria, 37r
• Strozzi Caffè Colle Bereto Winery
fica dentro do Palazzo Strozzi

• Fusion (moderna)
Vicolo dell’Oro, 3

whatsapp +39 338 9974197 | pola@polaribeiro.com.br

GUIA TURISTICA FLORENÇA E TOSCANA

Santa Croce - Florença
A Igreja de Santa Croce ou Santa Cruz é uma das maiores igrejas franciscanas do mundo e obra
prima da arquitetura gótica. No inicio do sec. XIII São Francisco passou por aqui fundou uma
pequena igrejinha e disseminou a sua fé. Hoje o bairro que se formou ao redor da igreja e da praça
de Santa Croce é movimentadíssimo e ainda hospeda o famoso Calcio Storico Fiorentino: uma
espécie de futebol medieval que atrai milhares de pessoas todos os anos em junho e aguça as
disputas entre os quatro bairros do centro histórico representados pelos quatro times do Calcio.

❂ PASSEIO

❂ ALMOÇO

• Basílica di Santa Croce
• Museo del Bargello
• Museo di Casa Buonarroti – extra para
os amantes de Michelangelo

• Francesco vini
Borgo dei Greci, 7r
• La cucina del torcicoda
Via Torta, 5/r
• Casa Toscana
Via Giovanni da Verrazzano, 5r

❂ COMPRAS
• Brac (livraria e café)
Via dei vagellai 18/ r - libreriabrac.net
• Acquaflor (atelier de perfumes)
Borgo santa croce 6 - acquaflorfirenze.com
• Scuola del cuoio
Via San Giuseppe 5r - leatherschool.biz

• La Divina Pizza
Borgo Allegri, 50r
• Note di Vino
Borgo dei Greci, 4/6r
• Salsamenteria de’Ciompi
Via Pietrapiana, 27r/Piazza de’Ciompi

❂ GELATERIA

❂ CAFÉ
• Finisterrae
Piazza Santa Croce, 12

• Gelateria dei Medici
Piazza Beccaria

•C
 affe Cibreo
Via Andrea del Verrocchio, 5r

• Vivoli
Via Isola dele Stinche, 7r

• La via del Te
Piazza Lorenzo Ghiberti 22/23r

• Gelateria dei Neri
Via dei Neri, 9/11
• La Carraia
Via dei Benci, 24r

❂ APERITIVO
• Caffe Letterario Le Murate
Piazza dele Murate
•Caffe Cibreo
Via Andrea del Verrocchio, 5r
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Santa Croce - Florença
❂ PIZZA

❂ JANTAR

• Osteria del Caffè Italiano
Via isole dele Stinche, 11/13r

• Cibreo Trattoria
Via dei Macci, 122 r

• Santarpia
Largo Annigoni, 9c

• Cibreo Ristorante
Via Andrea del Verrocchio, 8r

• Il Pizzaiuolo
Via dei Macci, 113r

• Cibreo Teatro del Sale
Via dei Macci, 111r

• Cucineria la Mattonaia
Via della Mattonaia, 19r

• Cucineria la Mattonaia
Via della Mattonaia, 19r
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Santa Maria Novella - Florença
A estação de trem que tem o mesmo nome da principal igreja do bairro movimenta o pedaço, favorecendo a presença de muitos hotéis e restaurantes. Florença é uma cidade muito tranquila mas
fique atento nas ruas ao redor da estação para não ser assaltado, acontece geralmente em todas
as estações de trem europeias.
A igreja de Santa Maria Novella (assim como Santa Crove) é praticamente um museu começando
com sua maravilhosa fachada, nas suas capelas, naves e claustros é possível admirar afrescos,
esculturas, quadros e detalhes arquitetônicos únicos. Reserve uma manha inteira! Na saida não
deixe de passar na officina profumo di Santa Maria Novella.

❂ PASSEIO

❂ CAFÉ

• A evolução da arquitetura religiosa
Santa Maria Novella – Gotica (2 horas)
Chiesa di Santa Trinita – Romantica (30 min)
Chiesa di Ognissanti – Barroca (30 min)

• Caffè Giacosa (café histórico de Firenze)
Via della Spada, 10r
• News Café (somente pelo cappuccino
decorado)

Via del Giglio, 59

ou
• Percurso renascimento
Basilica di San Lorenzo
Cappelle Medicee
Mostra no Palazzo Strozzi (veja o que está em
cartaz palazzostrozzi.org)

• Reale
Stazione Santa Maria Novella binário 16

❂ ALMOÇO
• Mercato Centrale
Piazza San Lorenzo

❂ COMPRAS
• Baby bottega (design para crianças)
Via il prato 53/ r - babybottega.com

• Strozzi Caffè Colle Bereto Winery
dentro Palazzo Strozzi

•O
 fficina profumo di santa maria novella

• Konnubio
Via dei Conti, 8

(antiga farmácia e perfumaria)

Via della scala 16 - smnovella.com
• Richard ginori (porcelana)
Via dei rondinelli 17/r - richardginori1735.
com

• Quinoa (vegetariano)
Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1

• Mio concept store (design)
Via della spada 34 / r
• COS (roupa)
Via della spada 1- cosstores.com
• Faliero sarti (echarpes)
Via della spada 24/r - falierosarti.com
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Santa Maria Novella - Florença
❂ APERITIVO

❂ JANTAR

• Chá da tarde
Officina profumo di santa maria
novella
• Se.Sto Excelsior (6º andar do hotel vista
imperdível)

Piazza ognissanti, 3

• Cantinetta Antinori
Piazza degli Antinori, 3
• Il Latini (tratoria toscana)
Via dei Palchetti, 6r
• Buca Mario (antiga tratoria fiorentina)
Piazza degli Ottaviani, 16r

• Strozzi Caffè Colle Bereto Winery
Dentro Palazzo Strozzi
• Procacci
Via dei tornabuoni, 64r

❂ PIZZA
• Mamma Napoli
Piazza del mercato centrale 17/r
• Funiculì
Via il Prato 81-83/r
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Santa Spirito - Florença
Chamado também de Oltrarno (ou seja além do rio Arno). Este é o bairro boêmio da cidade,
famoso pelos bares com musica, restaurantes alternativos e principalmente pelas bodegas
(artesanato chique). Comparo sempre com o bairro da Vila Madalena em São Paulo. Mas
além do shopping e culinária encontramos museus com coleções importantíssimas.
O Palazzo Pitti, construído em meados do sec. XV, foi residência de varias gerações da família
Medici, famosos por serem grandes colecionadores, mas também das nobres famílias
Lorena e Savoia. Durante o período Napoleônico, a Toscana foi governada pela irmã de
Napoleão Bonaparte, Elisa Baciocchi, que também escolheu o Palácio como residência.
As riquíssimas coleções e ambientes nos contam um pouco da vida de cada um destes
ilustres moradores.

❂ PASSEIO

❂ COMPRAS

(Escolha entre os 6 museus instalados no
Palazzo de acordo com seus interesses.)

• Giulia materia (design)
Sdruscciolo de’ pitti 13/r

• Museus no Palazzo Pitti

• Angela caputi (bijuterias)
Via di santo spirito 58/r - angelacaputi.com

Galleria Palatina (coleção de quadros)
Giardino di Boboli (jardim e museu a céu aberto)
Galleria di Arte Moderna (quadros e esculturas
do sec XIX e XX)

Galleria del Costume (museu da moda)
Museo degli Argenti (coleção de joias e
pequenos objetos)

Museo dele Porcellane (porcelanas antigas)
• Igrejas
Basilica di Santo Spirito (Brunelleschi e renascimento)
Cappella Brancacci na Basilica di
Santa Maria del Carmine (afrescos de Masaccio)
Basilica di San Miniato a Monte (Romanico toscano)
• com crianças
Museo La Specola – historia natural
Giardino di Boboli

• Muse lab (laboratório costura)
Via romana 142 - muselab.it
• Clet (design)
Via dell’Olmo, 8/r
• I visionari (ótica)
Piazza nazario sauro 14/r - ivisionari.com
• Riccardo barthel (decoração)
Via dei Serragli, 234/R- riccardobarthel.it
• Legatoria il torchio (papelaria artesanal)
Via de’ bardi 17 - legatoriailtorchio.com

❂ CAFÉ
• S.forno
Via di santa monaca, 3r
• Rifrullo
Via di San niccolò, 55r
• Dita Sprone
Via dello Sprone, 5r
• La Via del Tè (Chà da tarde)
Via di Santo Spirito, 11
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Santa Spirito - Florença
❂ ALMOÇO

❂ PIZZA

• Trattoria Camilo
Borgo San Jacopo, 57r

• O’Munaciello
Via maffia 31/r

• Bistrô Santa Rosa
Lungarno Santa Rosa

• Da Gherardo
Borgo san freudiano 57/r

• Zeb (bom e barato)
Via San Miniato, 2r
• Il Santino (sanduiches queijos e frios)
Via di Santo Spirito, 60
• Il Carduccio (orgânico vegetariano)
Sdrucciolo de’Pitti, 10r
• Trattoria Diladdarno (típico toscano)
Via dei Serragli, 108r

❂ APERITIVO
• Signorvino (terraço com vista para
Ponte Vecchio)

❂ JANTAR
• Antica tratoria Omero (tratoria
tradicional)

Via Pian dei Giullari, 47
• La legenda dei frati (1 estrela michelin)
Costa San Giorgio, 6a
•C
 halet Fontana (lindo jardim)
Viale Galileo, 7
• Il Santo Beviotore (italiano criativo)
Via di Santo Spirito, 64/66
• La Casalinga (tratoria tradicional)
Via Michelozzi, 9r

Via de’Bardi, 46r
• Caffè Belvedere terrazza Bardini
(aberto de abril a outubro)

Costa San giorgio, 4/a
• Volume (museu cafe)
Piazza Santo Spirito, 5r
• Passear pelo Borgo San Frediano, depois
das 19hs, e escolher um dos bares ou no
verão aproveitar um dos bares na Piazza
Santo Spirito e curtir o movimento

❂ GELATERIA
• Gelateria della Passera
Piazza della Passera
• La Carraia
Piazza Nazario Sauro, 25r
• Santa trinita
Piazza dei Frescobaldi, 8r
• La strega nocciola
Via de’Bardi, 51r
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