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Vi var på mange ture i omegnen. 

Følgende skal omtales: 

Tur til Volterra 

Tur til Pisa 

Tur til Lucca 

Tur til Castiglioncello 

Tur til Firenze 

Tur til Lari 

Gåture og cykelture 

Volterra 

Et herligt sted, når man kommer uden for turistsæsonen. 

Anbefales kan et ophold på en af cafe’erne på Piazza dei Priori med det gamle rådhus. 

Frarådes må besøg i den kendte ”Artieri Alabastro” på Piazza dei Priori. Den er kun for amerikanske turister. 

Parkering udenfor bymuren er let at finde. 



 

 

Pisa 

Selv på denne tid af året med mange turister bl.a. asiater. 

Pisa er jo kendt for domkirken og det skæve tårn, og begge er meget flotte, og stedet er uhyre velholkdt. 

Ellers er Pisa kendt for at huse et af italiens største og især fineste universiteter. Bl.a. den eftertragtede 

Scuola Normale Superiore.  

En gang var Pisa havneby, men Arno sandede lidt til, og idag er der et stykke til havet medens Arno flyder 

dovent igennem. 



Frokost spiser man da på ”Modus Bibendi”, via Cavalca 18.

 

 



 

 



Lucca 

Det fineste ved Lucca er jo den gamle, velbevarede bymur. Men også de fine forretningsgader ned mod 

Piazza Anfiteatro er et besøg værd. Tårnet skal man jo også se – i det mindste nedefra. 

 



 

Castiglioncello 

Et herligt sted ved vandet med lystbådehavn,badestrand med topløse nymfer samt god restaurant. 

Et besøg kan på enhver måde anbefales. 



 

 

Firenze 

Tøm Firenze for turister. Så flytter jeg dertil. Med mindre Rom også tømmes, for så er der to muligheder. 

En biltur til Firenze udenfor den egentlige turissæson går fint. Man parkerer bag Palazzo Pitti på villavejene. 

Blå felter – parkometerbetaling. Men slet ikke Københavnske priser. Husk hvor bilen parkeres. 

Via Ponte Vecchio stiles straks mod Piazza della Signoria. Et udendørs bord indtages på Cafe Rivoire. 

Så behøver man sådan set ikke at foretage sig yderligere for der er nok at se på, bl.a. 

Pallazo Vecchio,Loggia,David og hele verdens befolkning, der før eller siden passerer forbi.   



 

Men naturligvis må man også til domkirkekomplekset og evt til Santa Croce, hvor mange af Italiens mest 

kendte sønner bl.a. Michelangelo, er begravet. 



 

 

Lari 

Et besøg i nærliggende Lari kan meget anbefales af følgende grunde: 

Selve byen er yderst charmerende, det tusindårige Castello er meget velbevaret.  

Hertil kommer, at restauranten, ”Antica Osteria al Castello” på pladsen for castelloet er meget interessant 

indrettet og serverede den bedste mad, vi fik under hele 14-dages opholdet. 



 

 

Rivalto, Santuario 

En herlig gåtur kan man få ved at gå op ad bakken og ind i skoven bag Rivalto.Der finder man denne lille 

perle. 

 

 

 

Cykeltur i omegnen af Chianni. 

Turen Chianni,Castellina Maritime,San Luce,Casciana Terme,Chianni er 50 km og kan gennemføres af en 

cyklist i rigtig god form på racercykel eller mountainbike. Med almindelig cykel går det ikke pga meget stejle 

bakker.  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.italyworldclub.com/landmarks/images/pi-lari-castello.jpg&imgrefurl=http://www.italyworldclub.com/landmarks/toscana/pisa/lari-castello.htm&h=115&w=160&sz=8&tbnid=cfm17XOSxt9wWM:&tbnh=90&tbnw=125&zoom=1&usg=__kHRJuYhFDPGL-tDaPHLU_t25D6U=&docid=W0T9Qr3A9-3tKM&hl=en&sa=X&ei=dmaSUaWvHcbtsgaM-4DADQ&ved=0CFEQ9QEwBQ&dur=3586
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