
Bocarra para 
o ragu de 
cinghiale, muito 
apreciado nas 
vielas toscanas

 BELLA
DA BOTA

Por BRUNO FAVORETTO   Arte RICARDO MARQUES
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Plástica, aromática, vagarosa. Toscana, uma região que lapidou alguns 

dos maiores tesouros artísticos da galáxia, onde até ateu se ajoelha 

diante de seus milagrosamente monumentais duomos. Dante, Donatello, 

Michelangelo. Caras que proliferaram o Renascimento e largaram tudo 

em Florença, primeira parada de nossa viagem. Lucca de Napoleão, Pisa 

de Galileu, Fiesole de Da Vinci, Pienza planejada. Cidades que justificam 

nosso segundo roteiro, super-histórico. San Gimignano, Siena, Chianti. 

Lugares que são base de nossa terceira rota, um tour gastronômico entre 

sorvetes, massas e javalis. Uvas vernaccia, sangiovese, merlot. Um mapa 

para se esbaldar pelas melhores vinícolas da Itália, nosso quarto passeio. 

Pode se comunicar do jeito que der, pode até limpar o molho do prato 

com pão, pode chegar. Piacere, Itália!

As colinas 
viníferas de 

Montalcino e  
os girassóis, mais 
vivazes no verão
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sobre o Arno em 
Florença, tão 
única que foi 

poupada pelos 
nazistas em 1944



Saborosa, romântica, boêmia, a rainha  
da Idade Média é um hipernotável 

clichê que se renova e serve de QG 
para explorar o melhor da Toscana 

O ocre tabela 
com a cúpula 

do Duomo e 
a onipresente 

sombra de Davi
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E  ra um invernal 22 de janeiro de 
1817, e Henri-Marie Beyle, escritor 
francês que usava o pseudônimo 

Stendhal, queria se aquecer com arte. 
Da esplendorosa Ponte Vecchio, bateu o 
olho no Rio Arno e caminhou poucos 
quarteirões até a Piazza Santa Croce. 
De fora, para os padrões arquitetônicos 
italianos, a igreja que empresta o nome 
da praça, erguida em 1294, não é das 
mais vistosas. Alguns afrescos de Giotto  
e tumbas decoradas por Donatello (on-
de restam Maquiavel e Michelangelo) 
depois, Stendhal ficou mais louco que 
o Bob Marley em Amsterdã. “Absorvi-
do na contemplação da beleza sublime 
[...], cheguei ao ponto da emoção on-
de se encontram as sensações celes-
tiais proporcionadas pelas belas-artes. 
O coração batia forte, a vida esgota-
ra-se em mim, eu andava com medo 
de cair”, descreveu no livro Nápoles e 
Florença: uma Viagem de Milão a Reggio. 
Não que seja comum ver turistas aco-
metidos pela síndrome de Stendhal em 
Florença, mas seu relato não distorce a 
atmosfera que se vê e se sente em cada 
flanco da capital da Toscana.

Com uma luz que se reflete no Arno 
e banha os casarões em ocre, Florença 
detém ruas estreitas de pedra que não 
mudaram quase nada do século 15 pra 
cá. Como as grandes atrações estão 
próximas umas das outras, é andan-
do que se explora o melhor da cidade 

e de Da Vinci, cuja A Anunciação (1472) 
resiste na sala 15. Mas não basta. Se ti-
ver tempo, não só entre como fique 
umas quatro horas. Se a meta é agili-
zar, tome um banho de Botticelli entre 
as salas 10 e 14 – moradas de Adoração 
dos Reis Magos (1475), que olha para vo-
cê, e de O Nascimento de Vênus (1485)  
– e contemple, na sala 28, Vênus de 
Urbino (1538), de Ticiano. E não estranhe 
os tapumes: fazem parte de um projeto 
de expansão, ao custo de € 65 milhões, 
para que a atração cresça de 45 para 100 
salas, sem previsão de conclusão.

A Uffizi está entre a Ponte Vecchio, 
cartão-postal com fontes de água po-
tável onde residem joalherias de famí-
lia desde o século 16, e a Piazza della 
Signoria. No filme Cópia Fiel, de 2010, 
o escritor James relata que essa praça o 
inspirou a redigir seu best-seller. Tal-
vez por ela legitimar o chavão de mu-
seu a céu aberto, com sua escultura 
original de Medici a cavalo, talhada por 
Giambologna. Talvez pelas falsificações, 
digo, réplicas mais incríveis do plane-
ta, caso da donatelliana Il Marzocco (a 
quente está no Museo del Bargello) e 
dele, Davi, de Michelangelo, com seu 
diminuto falo que estampa todo tipo de 
suvenir Toscana afora, até avental – a 
Galleria dell’Accademia guarda a origi-
nal. Talvez pelo imponente Palazzo Vec-
chio. Fato é que não foi pelas pombas.

Ainda na meiúca histórica, comungue  

berço do Renascimento, em que vivem 
cerca de 400 mil pessoas, que se so-
mam a outros 8 milhões de turistas 
por ano. Eles se concentram sobretudo 
no Centro, por onde não passa carro 
das 8 às 8. Em vez de fumaça, se respi-
ra molho, café, azeite, aceto. Avalanche 
de história que beija o descolado, com 
novos cafés, restaurantes e lojas. 

Medici do bem 
A Itália concentra 60% do patrimônio 
artístico do planeta, segundo a Unesco, 
e Florença detém metade. Plasticida-
de que começou a ser moldada bem 
depois de 59 a.C., quando Júlio César 
fundou a colônia romana de Florentia. 
Foi em 1434, quando Cosimo di Medi-
ci subiu ao poder. Ao contrário do nos-
so general Emílio Médici, que temia a 
arte, o fiorentino a curtia tanto que fi-
nanciou pesos-pesados como Fra Ange-
lico, Donatello e Filippo Brunelleschi,  
o Gaudí fiorentino.

Podem ter sido paridas dos séculos 
14 ao 16, mas a coleção com por vol-
ta de 1 500 obras-primas dos Medi-
ci segue na Galleria degli Uffizi. Para 
um brasileiro moribundo em fomen-
to artístico, bastaria observar as 28 es-
tátuas nos vincos externos da constru-
ção de 1560, sinistrões corpos como o 
do rompedor Giotto, pintor/arquiteto, 
do desbocado poeta Dante Alighieri  

uma manhã no Parque Giardino di Bo-
boli com ida ao Palazzo Pitti, sede da 
Galleria Palatina, de obras de Cara- 
vaggio e Tintoretto bancadas por Luca  
Pitti, inimigo dos Medici. E, à tarde, se 
misture aos turistas com seus cazzo de 
selfie em punho, passando pelo carros-
sel da Piazza della Repubblica, até avistar  
a atração-apogeu: a Catedral de Santa 
Maria del Fiore, popular Duomo, rebus-
cado, gótico, que demorou quase 600 
anos para ser finalizado com uma aca-
chapante cúpula, golaço de Brunelleschi.

Manggiando o novo e o velho
Cosimo di Medici jaz desde 1464, mas a 
cidade segue recebendo benesses artís-
ticas, como o niemeyeriano Teatro della 
Musica, com ópera, vizinho ao Parque 
Le Cascine. E, se estamos na Itália, cla-
ro que há lançamentos gastronômicos, 
em que se provam clássicos como a tor-
rada crostini (em geral, com patês de 
berinjela ou fígado de frango), as zuppe 
(sopas) pappa al pomodoro (de tomate, 
com pão) e ribollita (grossona, com le-
gumes e feijão), a trippa alla fiorentina 
(cozida e com molho vermelho) e a 
aclamada bistecca alla fiorentina, um 
grande teco de porco lançado à bra-
sa com azeite, sal e pimenta, servido 
malpassado, entenda.

Dá para comer tudo isso em 
novidades como a La Bottega del Buon 

MUSEUS: MACETES

As intermináveis filas 
podem fazer você 
mofar umas quatro 
horas no sol forte, 
então reserve com 
antecedência as 
entradas (firenze 
musei.it). A taxa  
de € 3 (€ 4, no  
caso da Uffizi e da 
Accademia) vale a 
pena. Mesmo com 
direito a transporte  
e ingressos de museu 
ilimitados por 72 
horas, o Firenze Card 
(firenzecard.it; € 72) 
não é bom porque 
no Centro se faz tudo 
a pé – e não dá 
tempo de apreciar 
como se deve tantas 
pérolas renascentis-
tas em apenas  
72 horas. Só é bom  
para quem visitar  
ao menos cinco 
museus. Quem tem 
endereço fixo em 
Florença pode ir aos 
museus sem fila por 
um ano (amicidel
bargello.it; € 35).

Paul Lydka, concierge 
do hotel Four Seasons

O DIA PERFEITO 

“Se inicia no pouco 
turístico Mercato 
Sant'Ambrogio 
(mercatosantambro
gio.it), com produtos  
aromáticos para 
absorver a atmosfera  
toscana. Dali é  
ir até o Palazzo 
Vecchio, com  
estátuas romanas  
à venda ao lado. 
Aí é almoçar num 
wine bar secreto, 
o Le Volpi e l’Uva 
(www.levolpieluva.
com). Após mais uma 
andada pela Ponte 
Vecchio, finalize a 
noite com um jantar 
típico: pici ao molho 
de vitela com vinho 
da casa no Buca Lapi 
(bucalapi.com).”

Davi pagão  
na Piazza della 
Signoria, crostini 
do novo Il Boro 
e o Giardino 
di Boboli, que 
convida ao 
piquenique 

Ver a Vênus 
de Botticelli 
na Uffizi, algo 
elementar como 
comprar suvenir 
do Pinóquio  
ou vagar pela  
Via Tornabuoni©2 ©3 ©4 ©5 ©6©1
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Caffè, aromática e já estrelada no Mi-
chelin, próxima à Santa Croce; na 
vizinha Cucina Torcicoda, que reúne 
em mil metros quadrados restaurante, 
pizzaria, empório e gelateria; e no Il 
Borro, bistrô perto da Ponte Vecchio.

A vantagem é que, mesmo em luga-
res simples, rangar um bom macarrão 
é como achar um bom feijão-tropeiro 
em Minas. Exemplo disso é o Maestri 
di Fabbrica, pertinho do Duomo e com 
pratos como o típico pappardelle, tipo 
um talharim largo, ao ragu de cinghiale 
(javali). Com taça de vinho da casa, o 
combo sai a € 7. Após o almoço, com-
prove que o lugar é mais que trattoria: 
há afrescos na parede e, para vender, 
carteiras, bijus e aromatizadores.

O Maestri di Fabbrica é um achado, 
já que mesmo os lugares mais simples 
do centro histórico cobram em média 
€ 15 em um menu de três etapas no 
almoço – por ser uma região turísti-
ca, seus restaurantes costumam ser-
vir comida o dia todo. O preço do sor-
vete também não muda muito: € 2,50 
por duas bolas suculentas, como as da 
Mordilatte – opte por melão, cioccolato 
nero (amargo) e nocciola (avelã). Ago-
ra, excetuando os vegetarianos, expe-
riências plenas são, acredite, o panini 
de tripa (€ 4,50) ou a tigela de lampre-
dotto (estômago de vaca picado e cozi-
do; € 5,50) no Da Vinattieri. Mais gos-
toso e vantajoso é eleger os aperitivos  
(veja os ótimos no boxe à esquerda), pois, 
pedindo uma bebida geralmente das 19 
às 22 horas em grande parte dos bares, 
dá direito, de graça, a comidinhas co-
mo queijo pecorino (de ovelha), presun-
to cru, copa, berinjela, salame, mel, ge-
leia e coccoli (miolo de pão frito, cafuné 
em bom italiano)... Só paguei aperitivo 
(€ 10), além da bebida, no novo Odeon 
Bistrot, cuja tarde-noite é animada. 

Mala do Tom Hanks
Florença não é propriamente destino 
para encher sacolas. Barraquinhas re-
pletas de lembrancinhas com Pinóquios 
a dar com pau dividem espaço com 
marconas, sobretudo na também cen-
tral Via Tornabuoni. A rua enlouquece 
as it-girls com os filhos da terra Gucci 
e Roberto Cavalli, nos números 73 e 83, 
sem falar de Pucci (20), Armani (48), 
Prada (51) e a butique-museu Ferragamo 
(2). Lojas de departamentos como a OVS 
até têm preços okay, mas é melhor ca-
çar lendas fiorentinas como a Mannina, 
sapataria de 1942 onde se veem os ar-
tesãos dando no couro. Para imergir 
mais nesse universo, aprecie o doura-
mento do material na Scuola del Cuoio.  
A mania vintage segue na Il Papiro, com 
artigos de papel decorados, e nas fra-
grâncias da viçosa Officina Profumo di 
Santa Maria Novella, de 1221, a farmá-
cia europeia mais longeva.

A vida diurna e da happy hour aca-
ba sendo melhor que a notívaga, mas 
há agitos centrais como o Nanno, mo-
derninho e pouco turístico, e o Atrium, 
bar do hotel Four Seasons. Para quem 
quer DJs, o Volume e o Kitsch Devx são 
hits. Baladas abastadas se concentram 
no perímetro da Piazzale Michelangelo, 
caso da Flò, que não abre no inverno. 
Não bastasse o naipe arrumadinho não 
me agradar, chegar foi um tormento. 
No Centro, peguei um táxi que custaria 
€ 10, mas virou € 30 por culpa do Tom 
Hanks, que gravava Inferno, digitaliza-
ção do livro de Dan Brown. O cortisol 
foi dissipado quando meu olho enqua-
drou, de longe, o Duomo e sua cúpu-
la esbelta ao sol poente. Ângulo melhor 
dela eu teria pós-balada, na Piazzale 
Michelangelo, mirante que descortina 
uma Florença iluminada, digna de uma 
libertadora síndrome de Stendhal.

APERITIVI TOP

Na happy hour, 
espaços onde se  
pede um drinque  
e se ganha queijos  
e embutidos  
para petiscar 
1 Negroni Prove  
a bebida que batizou 
o bar (€ 10), criada  
em Florença (1919) 
para o conde Negroni. 
Inclui um bufê de 
aperitivos distinto  
a cada dia da  
semana – há até  
arroz vegano na 
segunda. (negronibar.
it; aperitivo 19h/23h)
1 Il Rifrullo A três 
minutos do Negroni, 
com DJs de quinta  
a domingo, vende 
drinques por € 10. 
(bit.ly/rfrll; 19h/22h) 
1 Tamerò Hipster. 
Peça um drinque  
(€ 7,50) e tenha  
até pizza no aperitivo, 
servido em toalhas 
que são sacas  
de café brasileiro, 
ideia do gerente,  
o gaúcho Totó. (bit. 
ly/tmr_it; 19h/21h)

A Piazza della 
Repubblica, 

miocárdio 
da Florença 

medieval
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Bate e voltas em Fiesole e Pienza  
e pernoites em Lucca e Pisa,  

todas cidades com cheiro  
de acontecimentos incríveis

DOS SUPERFEITOS

A singela 
secagem  

e a milagrosa 
Torre de Pisa,  

na Piazza  
dei Miracoli 
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T   á bom, após bater cartão em Flo-
rença, maternidade da Renascen-
ça com seus motivos davincia-

nos, você pode matutar que já teve aula 
de história suficiente. Necessária pa-
ra a psique, aliás. Deve pensar que é  
redundante chamar um capítulo desta 
reportagem de Toscana histórica. Ora, 
tudo na região é inolvidável, mas as ci-
dades relatadas a seguir pariram feitos 
memoráveis, representam camadas pe-
culiares e cinéfilas de uma Toscana me-
dieval do ocre e dos ciprestes. Umas um 
pouco maiores, com vida própria, como 
a murada Lucca ocupada por Napoleão 
e a Pisa de Galileu, com aquele absurdo 
que é a torre torta a pender sobre nos-
sas cacholas. Outras minúsculas, supri-
das pela turistada, caso de Fiesole, que 
levou Da Vinci ao sonho de ícaro, e da 
piccolina Pienza, Patrimônio da Huma-
nidade pela Unesco, o primeiro municí-
pio do mundo moldado com um plane-
jamento urbanístico, algo que no Brasil 
ocorreu, de fato, apenas em Brasília. 

LUCCA

Por dentro do muro 
O italiano não é tão mamão de se com-
preender como o espanhol. Na Toscana, 
piora um tiquinho, já que o sotaque pre-
vê a troca do cê pelos dois erres. O bom 
é que arranhar um “portinglesiano” é 
suficiente para ter boca e ir aonde qui-

está a frigir nas panelas. É curioso co-
mo subitamente essas ruelas se alargam 
e descortinam praças maiores. Uma de-
las é o ícone dos lucchesi. Oval, a Piazza 
Anfiteatro bomba de lojas, cafés e res-
taurantes com mesas externas. Cla-
ro, em um ponto megaturístico, o pre-
ço vai subir um pouco, mas não é um 
assalto. No irreverente Perbacco, com 
garçons tatuados como Isabella, a sabo-
rosa pizza giga (individual para os pa-
drões italianos) custa € 8. 

Hora de guardar as malas. Por ser 
uma cidade toscaníssima, adotei como 
hospedagem o Airbnb, site de aluguel 
de quartos ou casas. Quis uma bem 
no estilo Sob o Sol da Toscana, ainda que 
centralíssima, a poucos passos da Piazza  
Anfiteatro. Era a primeira vez que eu ti-
nha uma casa só pra mim na Itália, que 
iria dar bongiorno à vizinhança que todo 
dia faz tudo sempre igual às 6 da manhã. 
Parece besteira, mas foi um sonho reali-
zado para este carcamaninho de ascen-
dência. Tinha salona, cozinha com pa-
rede forrada de cafeteiras Bialetti e dois 
quartos a uma diária de R$ 220. Era  
tanto nirvana naquela noite que, mes- 
mo avesso à TV aberta, assisti até aos 
SBTianos programas italianos.

Na manhã seguinte, após pausa pa-
ra um brioche com sorvete (€ 3,50) no 
muvucado Moka, uma passeggiata pelas 
ruazicas me levou à Torre Civica delle 
Ore, a maior das 130 torres, onde dá pa-

ser. Como fui de Florença a Lurra, ou 
melhor, Lucca, 84 minutos em um 
trem (€ 7,20). Essa fofura de localidade, 
onde bastam um ou dois dias, já passou 
por um tanto. Fundada pelos etruscos 
nos primórdios, virou colônia romana 
em 180 a.C., depois se manteve inde-
pendente por 500 anos, aí Napoleão, em 
1805, tomou o lugar e, em uma atitu-
de digna dos políticos brasileiros, pôs 
a irmã Elisa no comando. Dez anos de-
pois, os Bonaparte foram enxotados pa-
ra a criação do ducado de Bourbon, até 
que Lucca foi anexada ao reino da Itália.

Essa terra, que deu ao mundo o pin-
tor “brasileiro” Alfredo Volpi, é plana 
e favorável para boas andadas. Não é a 
Berlim daqueles tempos, mas tudo re-
mete à mura, maciça muralha erguida 
nos séculos 16 e 17 que atrapalha feliz-
mente a já limitada circulação de carros 
no Centro. O acaso quis que tudo per-
manecesse intacto a despeito da Segun-
da Guerra Mundial, então seus 4 qui-
lômetros de extensão e 12 metros de 
altura são a referência. À esquerda do 
muro, ou melhor, no lado de fora, só se 
salvam os playgrounds e as árvores que 
convidam ao desacelerar, à maciota. Boa 
latitude para curtir a pedal, com bikes 
alugadas por € 4 a € 17 a hora. 

Mas o que pega mesmo é explorar o 
que há dentro do muro, o Centro ex-
pandido com um traçado regular que 
entrelaça suas ruazinhas a exalar o que 

ra subir os 207 degraus. Esse quinhão 
talvez recorde você de O Paciente Inglês, 
mas cenário de filme melhor é o Pa-
lazzo Pfanner, ladeado por um jardim 
barroco onde John Malkovich xavecava 
Nicole Kidman em Retrato de uma Mulher. 

Lucca é ainda a “cidade das 100 igre-
jas”, mas não há bastião que dê conta 
de todas. A Cattedrale di San Martino 
é a que mais vale por causa da bela sa-
cristia. Com um pouco mais de tempo, 
combine essa visita com a Chiesa di San 
Giovanni. Peça o combo desses dois bi-
lhetes e pague € 7; adquiridos separa-
damente, os ingressos saem por € 12. 

Tudo troppo bello, mas é ligar a tele-
visão para ver debates diários com gri-
taria estereotipada sobre os refugiados 
africanos em tudo que é canal. De acor-
do com pesquisa do instituto “Data-eu”, 
a maioria é gente boa e só quer salvar 
a vida com um emprego. Dureza difi-
cultada até por conterrâneos sem noção, 
como o rapaz bêbado que queria café 
grátis na lanchonete da estação de trem, 
condução que, em 34 minutos (€ 8), le-
va a Pisa – opção é o ônibus de € 3,20 
(45 minutos) na Piazzale Verdi. 

PISA

Galileu perdigueiro 
Do vagão, pensando na sofrida imigra-
ção africana, avistei Pisa, que foi set 
de O Pequeno Diabo, pândego filme do 

PARA CRIANÇAS 

1 Parco di Pinocchio 
Em Collodi, guarda 
um percurso com 
surpresas, museu  
e jogos. (pinocchio. 
it; desde € 8)
1 Museu Galileo 
Galilei Em Florença, 
tem os telescópios 
com os quais  
ele descobriu os  
satélites de Júpiter. 
(museogalileo.it; 
desde € 5,50)
1 Il Giardino dei 
Tarocchi Jardim com 
22 esculturas que 
lembram cartas de 
tarô. Em Garavicchio. 
(giardinodeitarocchi.
it; desde € 7)

EVENTOS LEGAIS

1 Carnevale di 
Viareggio A festa de 
rua de um mês reúne 
muitos fogos e carros 
alegóricos. Começa 
no início de fevereiro.
1 Maggio Musicale 
Fiorentino A mais 
antiga festividade  
de artes da Itália 
acontece de abril  
a junho, com teatro, 
música clássica, 
dança e jazz.
1 Festival de Músicas 
Sacras de Cortona 
Realizado no fim  
de junho e começo 
de julho, agita a 
cidade de Sob o Sol 
da Toscana.
1 Palio de Siena  
O galopar das 
equipes com seus 
cavalos selvagens  
e desfiles rolam  
em 2/7 e 16/8.

Babi Campanaro é 
paulista, guia turística 
e vive em Fiesole 
(vivatoscana.com.br)

A Lucca das 
130 torres, 
com profusão 
de lambretas 
e pedaladas 
na ovalada e 
bombada Piazza 
Anfiteatro

A Pienza delícia, 
romanceira até 
no nome das 
ruas, e a Pisa das 
arcadas do Borgo 
Stretto, que dá na 
faceira e poética 
região da torre©2 ©3 ©4 ©5 ©6©1
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toscano Roberto Benigni. Igualmente 
merecedora de até dois dias, igualmen-
te plana, concentra como Lucca tudo o 
que mais presta num pequeno períme-
tro. Os turistas se misturam aos italia-
nos vestidos com jaquetas acolchoadas, 
muitos deles com cadeiras na universi-
dade que, desde 1343, movimenta as fi-
nanças. E gradua alunos como Galileu 
Galilei, que aqui encontrou chão para 
descobrir a lei da gravidade e os anéis 
de Saturno. Esses universitários se jun-
tam na Piazza delle Vettovaglie de dia, 
em busca de frutas e verduras fres-
cas no mercado diário, e à noite, quan-
do os bares vendem vinho a partir de  
€ 3. Assim, puxei uma cadeira no De-
viribé, peguei uma taça e o dono ofere-
ceu bruschetas de graça como aperitivo.

Saindo da Piazza delle Vettovaglie, 
às caras veem agitos como o Sottobos-
co, café-livraria que se traveste ao escu-
recer com jazz e DJs. Há quem queira 
algo menos frenético, com açucarados 
pães, como os da Salza, confeitaria de 
1898 sob as cúpulas do Borgo Stretto.

O Borgo liga as imediações da Es-
tação Central às da Piazza dei Miraco-
li, famosa como Piazza del Duomo, que 
reúne, claro, a catedral, um belo exem-
plar de edifício em estilo romântico 
com suas intrincadas arcadas falsas. O 
Duomo é conjugado com o Battistero 
onde Galileu foi batizado. Colado, o re-
tangular Camposanto, cemitério das 
celebridades, foi danificado na Segun-
da Guerra, então prefira ir ao Museo 
delle Sinopie, que destrincha a técnica 
dos afrescos. E, depois, curta ela, a em-
blemática Torre de Pisa.

Quem diria que a incompetência de 
Bonanno Pisano renderia, 842 anos de-
pois, 2 milhões de turistas por ano? É 
que 40 metros abaixo da torre há uma 
mescla de areia e argila, daí a inclinação. 

Sim, ela segue envergando e sendo con-
sertada de tempos em tempos, como 
durante a reforma entre 1999 e 2001, 
quando braçadeiras de aço e âncoras fo-
ram instaladas no lado norte, compen-
sando uma curvatura de 49 centíme-
tros. Prefira subir seus 293 degraus em 
espiral, nos quais crianças têm de agar-
rar a mão do adulto, entre 16 de junho 
e o último domingo de agosto, quan-
do ela e o Camposanto se abrem até as 
23 horas – o horário normal é das 8 às 
8 da noite e, no inverno, das 10 às 5 da 
tarde. Talvez a visão da torre iluminada 
aplaque a vontade de zoar todos os que 
posam para fotos a fim de iludir optica-
mente que estão segurando a grandona.

Como um cão perdigueiro, grudei 
tanto o olho na torre, que reluz graças 
ao polimento finalizado em 2011, que 
não vigiei a roda da frente da minha ca-
deira de rodas: ela tocou um buraqui-
nho suficiente para me catapultar ao 
chão. Segue o jogo. Para não padecer na 
aporrinhadora fila, compre o ingresso 
(€ 18) online de 12 a 20 dias antes da vi-
sita; ou, na bilheteria, assim que chegar 
à cidade, reserve um horário para mais 
tarde ou para o dia seguinte.

FIESOLE 

De uma tarde só 
Assim como em Lucca e Pisa, não é pre-
ciso carro para fugir para a quietude 
de Fiesole. Bastam 20 minutos em um 
ônibus de linha a partir de Florença. 
Vale ao menos por uma tarde. É como 
se fosse um bairro fiorentino conside-
rando a distância, mas, estando sobre 
uma colina entre oliveiras, mais pare-
ce um camarote para admirar a capi-
tal, com uma brisa que, em 1505, enco-
rajou Da Vinci a encarar experimentos 
de voo, mal-sucedidos, é verdade. É um 

TOSCANA POR 
ÁGUA, TERRA E AR 

1 Rafting Dá para 
pirar no Rio Arno, que 
passa no meio de Pisa 
e de Florença, cidade 
que proporciona ver  
a Ponte Vecchio de 
um ângulo especial. 
(raftingh2o.com; 
desde € 30)
1 Ape Calessino Um 
tour com essa Vespa 
de três rodas, perfeita 
para percorrer vielas. 
Para até três pessoas. 
(tuktukflorence.net; 
desde € 100)
1 Balão pelo Chianti 
Até deficiente físico 
pode voar. (balloonin
tuscany.com; € 250)

Jardim do Villa 
San Michelle, 
em Fiesole, 
e o Duomo 
fiorentino
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ventinho do bom, a não ser de dezem-
bro a fevereiro, quando açoita, algo 
que acontece em toda a Toscana, tanto 
que os hotelões fecham nesse período. 
Caso do Villa San Michele, com papa-
rico na medida e acomodações am-
plas – não havia apenas um sanitário, 
mas um complexo “banheirístico” que 
duela em tamanho com a minha ca-
sa. Debruçado na montanha, o pujante 
hotel casamenteiro fica em uma cons-
trução do século 15, que posteriormen-
te era um monastério. 

Mas Fiesole é mais que um hotel. 
Apesar de ladeiras dignas de Belo Hori-
zonte, a tese de ir sem carro se sustenta 
com o argumento de que tudo acontece 
num pequeno raio. Leia-se tudo a Piazza 
Mino di Fiesole e os arredores. Ali, pla-
no infalível é almoçar/bebericar vino no 
Vinandro. O menu de três etapas, que 
vale uns € 25, inclui o típico peposo 
dell’impruneta, pedaços de vitela acom-
panhados das raras peras appiole. 

Depois, é fitar o infinito ao lado do 
rústico restaurante Villa Aurora e se-
guir pelo sítio arqueológico bem pre-
servado, com um teatro romano do sé-
culo 1 a.C. Ele é palco, literalmente, do 
festival de verão que, recentemente, 
viu todo o realce de Gilberto Gil – por 
isso o ex-ministro cantava nos falantes 
do Vinandro. Pode até pular o restau-
rado Duomo: presto, já curtistes Fiesole.

PIENZA

Poder do Pio
Ínfima como Fiesole, porém bem mais 
graciosa, é Pienza. Tanto que Leonardo 
diCaprio, que a conheceu enquanto fil-
mava Romeu + Julieta, não queria sair fo-
ra de jeito maneira. O cara se apaixo-
nou pelas chamadas “bocas”, ruelinhas 
que conduzem a belos mirantes. 

Se a gente andar uns 25 minu-
tos, com certeza já cobriu toda a ro-
mântica localidade de 2 300 habitan-
tes. Assim, um dia é suficiente para 
explorá-la de forma combinada com 
a vizinha e etílica Montalcino (leia 
na pág. 63). Desde que de carro, ide-
al para ir de uma à outra. É de duvi-
dar que você não queira ir a Montal-
cino. E duvidê-o-dó que iria encarar 
o busão de Florença a Pienza, que gas-
ta dez horas. O que não se discute é 
que a cidade-estrela do Val d’Orcia  
só se torna ruim nos fins de semana 
de verão, quando suas vielas parecem 
receber mais pessoas que Pequim. 

Uma vez lá, verás a primeira cida-
de do mundo projetada com um pla-
no urbanístico que inspirou todas as 
italianas e boa parte das europeias, 
com suas ruas estreitas que se abrem 
nas praças, nas quais sempre há igre-
jas ancoradas. 

Esses padrões estético-funcionais 
recorrentes em cursos de arquitetura 
só existem graças ao papa Pio II. Nato 
na cidade, assumiu o papado em 1458 
e já pediu a Bernardo Rosselino que 
erguesse a Cattedrale dell’Assunta. Es-
teja onde estiver, deve ter orgulho de 
dar nome à praça principal, imorta-
lizada em Sonho de uma Noite de Verão. 

Pio foi batizado na pia da Pieve di 
Corsignano, igreja do século 10 que 
atiça pela incomum torre. Mais inven-
tiva é a casa do Pio, o Palazzo Piccolo-
mini, com vista dos campos estontean-
tes de espigas do d’Orcia retratados em 
Gladiador. Mas é bom parar antes pa-
ra uma massa de € 9 no La Buca delle 
Fate, tocado pela cearense Marcela e o 
toscano Lucio. Fornido(a), você garan-
te que a apreciação das espigas ocor-
ra com a lentidão que a ocasião mere-
ce, sem um pio.

VAI DAR PRAIA 

Se o calor sufocar 
você nas ruelas 
medievais, considere 
investir dois dias 
refrescantes em Elba. 
A partir da cidade de 
Piombino, o acesso  
à ilha é por balsa: € 10 
a pé (sem taxa extra 
para bikes) e € 50  
de carro. De junho a 
setembro é o período 
ideal para desbravar 
trilhas e fazer 
tchibum nas águas 
cristalinas em um 
mergulho com o 
pessoal do Centro de 
Mergulho Enfola (en
foladivingcenter.it).

Com ciprestes 
sonoros ao 
vento, as 
estradinhas já 
são o destino
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O frescor de San Gimignano, 
as comidinhas de Siena e o 

venerável Chianti são a base da 
culinária (sem firulas) da região

MAIS SABOROSA

Galope do 
Palio de Siena, 
na Piazza del 
Campo, onde  
se vende panino 
al prosciutto
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É  batata que no âmago da cozinha 
toscana estão os pratos de exe-
cução simples com ingredientes 

simples, porém lapidados com esmero. 
Isso se mistura ao ato de comer. Limpar 
o molho do prato com pão, a hedonis-
ta scarpetta, é algo legalizado nos ris-
toranti mais e menos pretensiosos. Co-
mo o Chiribiri, na San Gimignano das 
15 torres medievais. Escape da balbúr-
dia da via principal, a San Giovanni, ao 
virar a primeira à esquerda, e desembo-
que na silenciosa Piazza della Madonna. 
O garçom escalafobético serviu um pici 
(espaguetão grosso de Siena) ao cacio e 
pepe (queijo pecorino + pimenta; € 10), 
este um molho oriundo de Roma que 
parece ter se naturalizado toscano devi-
do à onipresença. Atitude sustentável se 
vê no litro de água de filtro servido em 
garrafa de vidro por € 3 – é grátis em 
parte das casas toscanas.

Mais que pelas papoulas da prima-
vera e pelas colheitas de pimenta, mo-
rango e açafrão do verão, San Gimigna-
no é referência sorveteira por causa da 
laureada Dondoli, identificada pela fi-
la na Piazza della Cisterna. O preço es-
tá na média (€ 2,50 por duas bolas), as-
sim como o gosto do aclamado crema 
di santa fina (açafrão), que não comoveu 
tanto. Na dúvida, peça sabores sazonais. 
Se tiver pressa, tente o sorbet do nativo 
vinho Vernaccia na vizinha Di Piazza, 
do mesmo dono, Sergio Dondoli. 

na Tabaccheria S. Prospero, com doces  
tristonhos e caros por causa da locali- 
zação: é o primeiro café depois do úl- 
timo bolsão de estacionamento. Fuja.

Siena ostenta uma rixa com Flo-
rença. Tanta que o Duomo sienês, que 
recebeu a mão até de Lorenzo Berni-
ni (arquiteto-símbolo de Roma), era pa-
ra ser maior que o fiorentino. A peste 
de 1348, no entanto, minou a verba, e 
ainda se veem os tijolos do que seria a 
expansão. A fachada em policromático 
mármore é um soco no peito de tanta 
formosura, assim como o interior lis-
trado em preto e mármore, as cabeças 
de papas e os 56 painéis no piso – me-
tade é exposta somente de 21 de agosto 
a 27 de outubro, quando a entrada so-
be de € 4 para € 6 (grátis no inverno). 

Essa rivalidade explica os selos de 
galo preto nos vinhos do Chianti. Tem-
pos medievais em que os dois povos 
duelavam para delimitar os territórios. 
Num acordo que John Lennon chance-
laria, decidiu-se que um cavaleiro de 
cada um partiria pela manhã, quando 
o galo cantasse, e o limite seria demar-
cado onde eles se encontrassem. O ga-
lo sienês era branco; o fiorentino, preto, 
e não fora alimentado; por isso cantou 
primeiro – logo seu cavaleiro garantiu 
a maior parte das terras. Hoje, o Chian-
ti é uma região entre as cidades de Flo-
rença e Siena – uma mancha confusa 
que pertence parte à província de Flo-

Enfim, San Gimignano é um bate e 
volta desde Florença ou Siena – esta é 
melhor para ir de busão, que gasta uma 
hora, só não roda aos domingos. 

Ela, a Siena que agraciou nossas pa-
pilas gustativas com a base da culinária 
toscana. Além do pici, pasta que atin-
ge consistência perfeita em qualquer 
trattoria (restaurante de família) de-
vido ao Terre di Siena, azeite com um 
quê amargo picante, o crocante pão 
com menos sal que o usual compõe o 
sanduíche ideal ao abraçar a porchetta. 
Esse naco do porco é assado com alho, 
pimenta e erva-doce, e facilmente en-
contrado nas imediações da Piazza del 
Campo. É aonde o pocotó-pocotó é ou-
vido no mítico pálio, corrida de cavalos 
que empolga como o futebol. Em hipó-
tese alguma pense em deixar a cidade 
nos dias do evento: a lógica do trânsito 
muda e poderás perder o voo. 

Se Florença é berço do Renascimento, 
Siena é dos doces. Tome nota: a) cantucci, 
biscoitos de amêndoas duros que vão 
bem com o doce vinho santo ou café; 
b) panforte, de nozes e mel polvilhados 
com açúcar; c) cavallucci, claros, com 
massa de anis; d) copate, sanduíche de 
hóstia cujo recheio mistura clara de ovo, 
mel, amêndoas e nozes; e) ricciarelli, 
célebre mescla de amêndoas, baunilha, 
mel e suco de limão. O séquito que  
quer as versões mais gostosas ruma ao 
tradicional Nannini. O sabor é amargo 

rença, parte à de Siena, e engloba várias 
cidadezinhas. Por lá, vinho é coisa tão 
séria que tem mãe que, para turbinar o 
apetite do filho no almoço, dá a ele pe-
la manhã um pão salpicado com a be-
bida e açúcar. Soube disso por minha 
professora de italiano, a Maria, que há 
três décadas se mudou com uma amiga 
para Florença para fazer mestrado. Essa 
amiga, a Jussara, nunca voltou a SP. Por 
casualidade, é dona do agriturismo no 
qual me fixei em Panzano in Chianti, a 
Villa Podere Felceto, moradia de campo-
neses no século 15 que hoje abriga casas 
com vista para os ciprestes – na prima-
vera, uma espécie de pólen boia no ar  
e faz o nariz coçar, um barato. 

Agriturismo? Rural, é o jeito mais 
toscano de pernoitar. Essas proprieda-
des produzem vinho ou azeite, caso da 
Jussara, que extrai um extravirgem que 
também vira xampu e sabonete. Isso só 
rola após os frutos irem para o frantoio 
comunitário – f rantoiare significa  
“espremer oliva” –, já que os agrituris-
mos geralmente integram cooperativas.

Também em Panzano, o chef Dario 
Cecchini é afeito a recitar Dante e 
a receber com rock, vinho e embuti-
dos gratuitos em seu açougue, a An-
tica Macelleria Cecchini. Ele tem ain-
da três restaurantes, entre eles o Dario 
Doc, com menus a € 10, frequentado 
por Galvão Bueno, dono de terras por 
ali. Haja coração de boi, amigo. 

O EIXO TOSCANO 
CHOCOLATEIRO 

Capital da Úmbria, 
Perúgia sempre foi  
o destino de quem 
curte chocolate. Para 
sair da mesmice,  
vá ao chamado Vale 
do Chocolate, um 
triângulo imaginário 
na Toscana central 
entre Florença, Pisa  
e Montecatini. O 
perímetro reúne dos 
pequenos artesãos  
a alguns dos grandes 
chocolatiers, caso  
de Roberto Catinari 
(robertocatinari.it), 
em Agliana, de 
Alessio Tessieri e sua 
Amedei (amedei.it), 
em Pontedera, e de 
Bruno Corsini 
(brunocorsini.com), 
em Pistoia. O barato  
é que o cacau incor- 
pora sabores da 
região, como oliva, 
balsâmico e alecrim. 

GOSTINHO  
DE OUTONO

Em outubro e 
novembro, há boas 
castanhas pelo chão 
nos bosques Toscana 
afora, ainda mais em 
Lucca e Garfagnana. 
É também época  
das colheitas de 
uvas e azeitonas, 
que viram um ouro 
de azeite, e da caça 
às trufas, fungo que 
pode custar € 6 000 
o quilo pela Europa. 
Nos três últimos  
fins de semana  
de novembro, San 
Miniato expõe o 
melhor na Mostra 
Mercato del Tartufo. 
Em Siena, a nova 
loja La Bottega del 
Tartufo (Via di Città, 
72) vende patê a € 5. 
Pratos com lascas  
de tartufo costumam 
sair de € 15 a € 30  
em casas comuns. 

A graciosa  
San Gimignano, 
bendito fruto 
para abocanhar 
um bom pici  
ao cacio e pepe 
antes do sorvete 
da Dondoli

Nada mais sienês 
que o lisérgico 
interior de seu 
Duomo e o doce 
panforte; no 
Chianti, o chef 
Cecchini tempera 
a declamar Dante©2 ©2 ©3 ©2 ©4©1
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SP1

SS674

SR222

SR73

SR2

Cidade de
Florença

H

A

B
C

D E

F

G

I

J

K

N

Cidade 
de Siena

Cidade de 
Montalcino

A área listrada do 
mapa corresponde 
à região do Chianti

Da região do Chianti a Montalcino, 
extensas colinas são o berçário de uvas 

que viram alguns dos tintos top do 
mundo. Prove-os em visitas guiadas 

(também em inglês)

Ares verdejantes 
na maternidade 

dos tintos 
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  B 
ons brindes ocorrem a rodo 
nos quintais de aprumadas 
propriedades medievais, onde 

caem uvas que viram os melhores 
vinhos da Itália. As vinícolas se espa-
lham pela SR222, a La Chiantigiana, 
uma rodovia de cerca de 70 quilô-
metros que liga Siena a Florença.  
E, claro, não deixe de dar uma esca-
pada pela SR2 até Montalcino, terra 
do Brunello, a uma hora do Chianti. 
Confirme se elas estão abertas na 
data à sua escolha e não deixe de 
reservar pelo site. A vindima, época 
da colheita, é agora em setembro.

1. IL MANDORLO 
Ótimo lugar para uma degustação guiada 
de azeite extravirgem e do tinto, um mix das 
uvas sangiovese e merlot. > San Casciano  
Val di Pesa, il-mandorlo.it; 2ª/6ª; desde € 10

2. ANTINORI 
A família produtora de vinhos mais tradicional 
da Toscana, imortalizada no livro O Perfume 
do Chianti, abriu essa vinícola com cantina 
em 2012. Há réplica de uma máquina criada 
por Da Vinci para triturar uvas. > San Casciano 
Val di Pesa, antinorichianticlassico.it; € 20

3. CASTELLO DI 
VERRAZZANO 
Suntuoso, mas a degustação é pobre: € 16 
por quatro provas. Para dormir, diárias desde 
€ 65. > Greve In Chianti, verrazzano.com

4. BADIA A PASSIGNANO
Também dos Antinori, o tour nessa abadia 
abastada do século 11 oferece os premiados 
Tignanello e Solaia. Há escola de cozinha.  
> Tavarnelle Val di Pesa, bit.ly/opassignano;  
2ª/sáb; desde € 80

5. AZIENDA ALTIERO
Rústica, com 150 azeites e vinhos parte  
sangiovese, parte merlot. Há almoço, ideia 
do casal anfitrião, Paolo e Samuela. > Greve 
in Chianti, altieroinchianti.it; desde € 15

6. BADIA COLTIBUONO 
Há trekking e agriturismo para descansar (diá- 
rias desde € 100) nessa abadia do século 12. 
Vinhos, acetos e azeites são biodinâmicos.  
> Gaiole in Chianti, coltibuono.com; desde € 6

7. CASTELLO DI AMA 
Beba o renomado merlot L’Apparita e brin- 
que com as crianças no parque de escultu-
ras (desde € 5) ao lado. > Gaiole in Chianti, 
castellodiama.com; desde € 15

8. CASTELLO DI BROLIO
Cercado de enormes muralhas. Dizem  
que o Chianti Classico foi inventado aqui,  
no século 9. O tour (€ 25) prevê três tipos.  
> Gaiole in Chianti, ricasoli.it; 2ª, 4ª e 6ª

9. CASTELLO DI BOSSI 
A desgustação agrega um delicado extravir-
gem. Quem dorme (diárias desde € 77) pode 
jogar na quadra de tênis. > Bossi in Chianti, 
castellodibossi.it; 2ª/6ª; desde € 30

10. BIONDI SANTI FRANCO 
Em 1888, Ferruccio Biondi Santi engarrafou, 
aqui, o primeiro Brunello di Montalcino. Cabe 
ao bisneto Jacopo manter a magia de cor  
rubi molhado. O tour Inclui ainda degustações 
do também célebre Castello di Montepò.  
> Montalcino, biondisanti.com; 2ª/6ª; € 15

11. CASTELLO BANFI 
Até cerâmica produzem pro Brunello. O tour 
prevê três pratos. Para dormir, desde € 733.  
> Montalcino, castellobanfi.com; 2ª/6ª; € 70IL
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CARRO/MOTO

TREM/BUS

BASES  
Escolha as suas ESTRADAS

CARONA
Opção paga e 99% segura

Como algumas regiões são ruins de ir 
sem carro, caso do Chianti, aposte no 
BlaBlaCar (blablacar.pt). Bote na busca 
para onde quer ir e veja se a tarifa é vanta-
josa em relação a trem ou ônibus – é em 
média 25% mais em conta. O site arranja 
mais de 1 milhão de caronas/mês, e as 
moças podem optar pelo recurso “ladies 
only”. Pró: terás contato com diferentes 
culturas. Contra: por admitirem outros 
caroneiros no mesmo trajeto, muitos mo-
toristas não aceitam malas grandes. 

Para padrões brasucas, 
tudo é relativamente perto 
de Florença, bom para 
não trocar de hotel toda 
hora. Além da capital, Pisa, 
Lucca e Siena são boas 
bases, pois se chega ao 
ouro a pé ou de ônibus, 
sem falar que nessas cida-
des o tráfego de carros é 
limitado. Assim, só alugue 
um possante em dias de ir 
às cidadezinhas em bate e 
volta. Ou quando se hos-
pedar num agriturismo no 
Chianti (no centro toscano, 
entre Florença e Siena) ou 
Montalcino, já que são ho-
téis no mato, sem garantia 
de ponto de bus próximo. 

• São ótimas. Atente  
às placas autovelox (radar). 
E, para se achar, baixe  
o app gratuito My Way  
(bit.ly/appmyway).

• A maioria é sem pedágio. 
Ressalvas são a FI-PI-LI 
(A11 e A12), que liga Floren-
ça, Pisa e Livorno, e a A1, 
que passa por Florença e 
Arezzo, mas dá para ir de 
graça nelas também: se a 
placa da estrada é verde, 
é paga e mais rápida; se é 
azul, é gratuita, mais bela  
e às vezes com mão dupla. 

• O caminho é o destino, 
sobretudo nas estradinhas, 
então viaje sempre de dia.

• Com 25 anos e cartão de 
crédito, pode dirigir carro. 
Blitz são raras, mas, se te 
pegarem, só a Permissão 
Internacional para Dirigir 
(PID), do Detran, salva.  
Para a moto, basta ter  
18 anos e a CNH do Brasil.

• Trens regionale são 
lentos e param em várias 
estações; as paradas 
rareiam e a velocidade 
melhora nos regionale 
veloce; trens frecce 
vão no gás.

• Até sem saber italia-
no, validar o tíquete nas 
máquinas na estação é 

•  Nunca dá pra estacionar 
nos centrinhos: procure 
o parcheggio ao adentrar 
as cidades. Se as faixas da 
vaga são brancas, dá para 
parar de graça; se ama-
relas, requerem outorgas 
residenciais; se azuis, tem 
de pagar. Ache a máquina 
no próprio bolsão e bote 

intuitivo: antes de embar-
car, enfie o bilhete e ouça 
o registro. Nos ônibus, às 
vezes a validação é dentro. 

• Caso seja flagrado por 
um fiscal sem bilhete ou 
sem validação, a multa  
sai de € 50 pra cima.

• Confira itinerários  
e preços de trens (trenita 
lia.com) e ônibus (lfi.it).

o tíquete no painel do  
carro – em Pienza, eram 
€ 3 por três horas. 

• O Centro de Florença 
reúne as melhores locado-
ras, como a Europcar (Via 
Borgognissanti, 53, europ
car.pt; diárias desde € 52). 
Há ainda os econômicos 

sistemas de compartilha-
mento do Smart (bit.ly/
smartvt) e do Fiat 500  
(bit.ly/fiat550vt). 

• Frentistas são escassos 
no benzinaio (posto), logo, 
saiba se sua macchina roda 
com gasolina (benzina)  
ou diesel (gasolio).

BICICLETA
• No país do Giro d’Italia, 
ela é mania, mas não rola 
de pedalar nas estradas. 

• Não alugue em Fiesole, 
San Gimignano e Montalci-
no: a topografia molesta.

• Se o vagão do trem tem 
o sinal de bike, pode entrar 
com ela após comprar  
o bilhete dela, à venda até  
nos guichês automáticos,  
a € 3,50 nos trens locais  
e a € 12 nos internacionais. 
Dobráveis que cabem numa 
bolsona podem ir de graça.

A poeria 
sobe nas 

viazinhas que 
cortam a La 

Chiantigiana
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PARA IR E VIR
A Toscana não cabe em uma só viagem, 

nem esquente. Então, eis um raio X 
para circular mais e melhor



ITÁLIA >39
Florença e Fiesole 
 >55
FICAR E COMER
Em Florença, pertinho das 
principais atrações, o lu-
xuoso Four Seasons (four 
seasons.com; diárias des- 
de € 895) já foi casa tos-
cana do papa. No mes-
mo naipe de sofisticação,  
o Villa Cora (villa cora.it;  
€ 445), que está situado 
nas colinas entre a Porta  
Romana e a Piazzale Mi- 
chelangelo, é tipo um Taj 
Mahal. Se a ideia é ficar nas 
imediações das estradas 
para explorar a Toscana, 
o Hilton (hilton.com; diá-
rias desde € 170) é um bom 
negócio. Economia na  
região da stazione Santa  
Maria Novella é com o Diva  
(divahotel.it; diárias desde 
€ 69). Baratex, o hostel  
Wow Florence (wowflo 
rence.com) é coloridão e 
oferece tarifas por des-
de € 39. Se quiser se hos-
pedar nos altos de Fiesole,  
o Villa San Michelle (bit.
ly/v_sanmichele; diárias 

desde € 707), instalado em  
u m a nt i g o m o n as té -
rio, tem ônibus grátis  
que leva ao Centro. En-tre 
os sabores com uma estre-
la no Michelin, o novo bis-
trô La Bottega del Buon 
Caffè (bit.ly/bottega_dbc) 
serve versões refinadas de  
pratos italianos, como o  
cappelletti recheado com  
pecorino (€ 26). É próxi-
mo à Piazza Santa Croce,  
assim como o Cucina  
Torcicoda (cucintorcico 
da.com), que faz papel de  
restaurante, pizzaria, em-
pório e gelateria. Ou-
tra novidade é o Il Borro  
(ilborrotuscanbistro.it), um 
wine bar com vista para o  
Arno. Na região do Duo-
mo, o Maestri di Fabbrica  
(maestr id ifabbrica .eu)  
tem combos de vinho 
com talharim ao ragu de 
javali (€ 7). Para se refres-
car, a gelateria Mordi-
latte (mordilattefirenze. 
it) vende duas bolas a  
€ 2,50. Em Fiesole, no 
menu do Vinandro (vi 
nandrofiesole.com) apa-
recem típicos pratos tos-
canos, como a bistecca al-
la fiorentina, que sai por € 
35 o quilo.

PASSEAR
A Uffizi (uffizi.com; desde 
€ 8), que tem a maior cole-
ção de arte renascentista, 
pede umas quatro horas, 
mas a Galleria dell’Ac-
cademia (accademia.org; 
desde € 8) guarda o Davi 
de Michelangelo. Cruzan-
do a Ponte Vecchio, en-
tra-se no Palazzo Vecchio 
(bit.ly/p_vecchio; desde  
€ 10), localizado na Piazza 
della Signoria. Belo com-
bo matutino é o Palazzo 
Pitti (bit.ly/p_pitti; desde € 
8) e o Giardino di Boboli. 
Nada, porém, é mais obri-
gatório que o Duomo (bit.
ly/c_smdf), cujo o museu 
é € 10. Os primórdios de 
Fiesole podem ser admira-
dos na Area Archeologica 
(museidifiesole.it), com 
um anfiteatro do século 1 
a.C. e resquícios de termas 
romanas. Para adentrar a 
área externa e o museu, o 
ingresso sai por € 10. Pas-
seie ainda pela Piazza Mi-
no, com estátuas de Vitto-
rio Emanuele e Garibaldi. 

COMPRAR E AGITAR
É na Via de Tornabuoni  
que se concentram etique- 
tas como Gucci e Cartier. 

Menos chique é a Via 
del Corso, repleta de lo-
jinhas, e o mercado da 
Piazza San Lorenzo, on-
de dá para barganhar 
couro, echarpes e suve-
nires. Por falar em cou-
ro, desde 1942 a sapataria 
Mannina (manninafirenze. 
com) exibe seus trabalha-
dores a moldar, e quem 
quer aprender mais pode 
visitar a Scuola del Cuoio 
(scuoladelcuoio.com). A 
onda retrô segue na Offi-
cina Profumo (smnovella.
it), de 1221, e na Il Papiro 
(ilpapirofirenze.it), com ar-
tigos finos de papel. À noi-
te, o Volume (volume.fi.it), 
mistura de café e bar, tem 
decoração rústica e DJs. 
O Kitsch Deux (kitschfi 
renze.com) serve aperiti-
vos ao som (alto) de uma 
playlist moderninha. Ba-
lada com pôr (e nascer) do 
sol é a Flò (flofirenze.com). 

Lucca e Pisa  
>583/50
FICAR E COMER
Na boca da Piazza dell’An-
fiteatro de Lucca, o La 
Luna (hotellaluna.it; diárias 
desde € 125) tem custo/be- 
nefício. Opção é o Airbnb  

(airbnb.com.br), site que 
aluga quartos e casas – 
uma de dois cômodos 
custou R$ 220 por dia. Co-
ma nas mesas externas 
do Perbacco (Piazza dell’ 
Anfiteatro, 39), que ser-
ve pizzas por € 8, e no ca-
fé Moka (Via Fillungo, 103), 
com brioche com sorve-
te (€ 3,50). Em Pisa, ape-
sar de afastado do Centro, 
bom é o Marriott AC Ho-
tel (bit.ly/ac_hotel; diárias 
desde € 85). Mais em con-
ta é o Hostel Pisa Tower 
(hostelpisatower.it; diárias 
desde € 20), a dois minu-
tos da torre. E tem gulosei-
mas incríveis que saem do 
forno da Salza (salzacate 
ring.it) desde 1898. 

PASSEAR E AGITAR
Em Lucca, visite a Catte-
drale di San Martino (bit.
ly/mlucca; desde € 6), a 
Torre Civica delle Ore 
(Via Fillungo; desde € 3), 
e o Palazzo Pfanner (pa 
lazzopfanner.it; desde € 4),  
com um belo jardim. Em 
Pisa, compre o pacote  
de ingressos de todas  
as atrações da  Piazza  
dei Miracoli (opapisa. 
it) por € 9 – separados, 

De 1860, o luxuoso Villa Cora está nos 
altos de Florença, que tem os sorvetes  
da Mordilatte, refrescantes como os 
jardins do Palazzo Pfanner, em Lucca
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Fiesole
Florença

Pisa

Cascina San Miniato

San Gimignano

San Quirico d’Orcia
Pienza

Siena

Montalcino

Lucca

ITÁLIA

ITÁLIA

custam € 15. As noitadas 
se animam na Piazza delle 
Vettovaglie.

Pienza e Chianti 
>578/55
FICAR E COMER
No miolo de Pienza, cer-
teiro é o Rutiliano (alber 
gorutiliano.it; diárias des-
de € 60) e, para o almoço, 
o La Buca delle Fate (bit.
ly/lbd_fate), com massas 
a partir de € 9. Se preferir 
dormir num agriturismo 
no meio do Chianti, eis o 
Podere Felceto (www.ca 
sanatoscana.com.br; diá-
rias desde € 115, mínimo 
de quatro). Para repou-
sar suntuosamente, bora 
pro Castello del Nero (cas 
tellodelnero.com; diárias 
desde € 384), com quar-
tos com afrescos. Se sen-
tir falta do português, jan-
te no novo Il Vescovino 
(Via Ciampolo da Panza-
no, 9), do paulista Sergio  
Roncaratti, em Panzano  
in Chianti. É perto dos res-
taurantes do famoso chef 
Dario Cecchini  (dario 
cecchini.com): Solociccia,  
Officina della Bistecca  
e Dario Doc, com pratos 
de alto nível a partir de 

€ 10. Um barato é visitar 
seu centenário açougue, 
a Antica Macelleria Cec-
chini. Parecido, em Gre-
ve in Chianti, é a Macelle-
ria Falorni (falorni.it). 

PASSEAR
A Piazza Papa Pio II é o co-
ração de Pienza e point de 
edifícios históricos, co-
mo a renascentista Catte-
drale dell’Assunta (grátis) 
e o Palazzo Piccolomini 
(desde € 7), onde dá para 
ver cômodos com a mo-
bília de quando o papa Pio 
morava lá. Já a Pieve di 
Corsignano (Piazza Dante 
Alighieri, 29; grátis) é uma 
igreja romanesca onde o 
Pio foi batizado. E, além 
de curtir as vinícolas, leve 
as crianças ao Parco Scul-
ture del Chianti (www.
chiantisculpturepark.it; 
desde € 5).

San Gimignano 
e Siena  
>577
FICAR E COMER
Em San Gimignano, com 
diárias a € 100, o Leon 
Bianco (leonbianco.com) 
está na estratégica Piazza 
della Cisterna. Pici ao ca-

br) tem três noites em 
Roma e cinco em Siena, 
com passeios a Florença, 
Pisa, Pienza, Montalcino, 
Chianti e San Gimignano, 
desde € 2 288, sem aéreo. 
O plano da Interpoint (in 
terpoint.com.br) passa por 
Florença, Tavarnelle Val di 
Pesa, Siena, Cortona e Mi-
lão, totalizando 11 noites 
em hotéis quatro e cinco-
estrelas, e custa € 2 864, 

cio e pepe de € 10 se acha 
no Chiribiri (ristorante 
chiribiri.it), e, na premia-
da Dondoli (gelateriadi 
piazza.com), duas bolas 
custam € 2,50. Em Siena, a 
boa é pernoitar no Athena 
(hotelathena.com; diárias 
desde € 139), com quar-
tos maiores se compara-
dos a outros hotéis cen-
trais. Mais barato é o Siena 
Hostel (sienahostel.it; diá-
rias desde € 22), e os doces 
top da cidade são da Nan-
nini (grupponannini.it).

COMO CHEGAR
A Alitalia (alitalia.com) vai 
a Florença com escala em 
Roma por desde R$ 2 342.  
Quem estiver na capi-
tal italiana pode ir com o 
novo trem do aeropor-
to Fiumicino (trenitalia.
com; desde € 19). Via Mi-
lão, a TAM (tam.com.br)  
voa a Florença por a partir 
de R$ 5 137.

QUEM LEVA
As sete noites da Subma-
rino (submarinoviagens.
com.br) no Hotel Adler 
Cavalieri, em Florença, 
custam desde R$ 4 774. 
A Fit Tour (fittour.com.

sem aéreo. Com extensão 
a Cinque Terre, as dez noi-
tes da Canadá (canadatu 
rismo.com.br) saem por  
€ 1 070, sem aéreo. Se qui-
ser relaxar em hotéis de 
luxo, a Cieli di Toscana 
(cieliditosca na.it) faz tours 
gastronômicos e leva, em 
agosto de 2016, ao show 
de Andrea Bocelli (teatro 
delsilenzio.it) por desde  
€ 8 000 o pacote.

1 QUANDO IR 
Preços mais altos e lu-
gares lotados devido 
ao bom clima rolam 
em setembro, outubro, 
maio e junho. As tarifas 
baixam em abril, julho 
e agosto, mas os ter-
mômetros sobem de-
mais nos dois últimos 
meses. Pode nevar de 
novembro a março, 
quando as tarifas caem 
bem: alguns hotéis e 
restaurantes fecham.
1 DINHEIRO 
Euro (€ 1 = R$ 3,86).
1 LÍNGUA 
Italiana, mas na maio- 

PREPARA!
ria dos estabelecimen-
tos há funcionários 
que falam inglês.
1 COMUNICAÇÃO 
Pelo 800-172211, a 
Embratel possibilita li-
gações a cobrar. Dá 
para comprar chips 
pré-pagos da TIM (tim.
it), que tem pacotes de 
2 GB de internet por 
desde € 13.
1 FUSO 
+4h; do fim de março 
ao fim de outubro, +5h
1 DOCUMENTOS 
Brasileiros não preci-
sam de visto para ficar 
por até 90 dias.

Banho + afrescos no Castello del Nero, no Chianti
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