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Se & gJøRe
pisa er porten til en liten verden, toscana, som 
gjennom årene er blitt overøst med så mange 
superlativer at knapt noe annet sted kommer 
i nærheten. lever regionen opp til forventnin-
gene? Ja, hver gang. fra pisas skjeve tårn, via de 
uovertreffelige kulturskattene i firenze og Sienna til 
den bølgende, frodige vegetasjonen – toscana er 
benådet med det beste av nesten alt.

Michelangelo, Florence 
Nightingale, Botticelli … 
listen kunne oppta resten 
av guiden, for ikke å snakke 
om de moteskaperne som 
har bidratt til Firenzes stor-
het som shoppingby (bedre 
enn Milano mener mange); 
Gucci, Pucci, Ferragamo, 
Roberto Cavalli … 

ter for Stendhal-syndromet. 
Og det er virkelig sant at 
det første blikket man får 
av Firenze Duomo, med sin 
enorme kuppel, kan få selv 
den mest erfarne reisende 
til å stoppe opp, på samme 
måte som de utallige kirke-
nes vegg- og takmalerier 
oppfordrer til timelange 
meditative betraktninger. 

Toscana, særlig 
Firenze, er så sprengfylt 
med severdigheter som  
har satt dype spor i kultur-
historien at ethvert forsøk 
på å lage en komplett, 
virker håpløst. Men her  
er noen tips for den som  
vil krysse av noen av de 
viktigste besøksmålene. 

piazza dei MiRacoli 
Med det SkJeve 
tåRnet (piSa)
Et av verdens vakreste 
torg, som ikke bare rommer 
det berømte tårnet, men 
også Pisas mektige kate-
dral og det uvanlige, 
runde baptisteriet. Bare et 
begrenset antall personer 
tillates å gå opp i tårnet 
(Torre Pendent) hver dag. 
Bestill på forhånd hvis du 

Møtet med Firenze kan 
være overveldende. Det 
visste ikke minst den fran-
ske forfatteren Stendhal 
som selv hevdet at han 
ble akutt syk av Firenzes 
skjønnhet, og på Firenzes 
sykehus sier legene den 
dag i dag at man hvert år 
behandler et antall pasien-

vil være sikker på å bli en 
av dem. 
Pris: 15 euro for det skjeve 
tårnet, 2 euro for katedra-
len, som imidlertid er gratis 
i perioden november–
februar.
Adresse: Piazza dei  
Miracoli
Tlf. +39 050 560 547 (til alle 
monumenter og museer)

piazza del duoMo 
(fiRenze)
Ikke bare det perfekte 
utgangspunkt for vandrin-
ger i Firenze, men også 
stedet for byens viktigste 
landemerke, The Duomo, 
katedralen. Sammen med 
arkitekten Giottos vakre, 

FørsT må deT sies at 
Pisa er mye, mye mer enn 
bare det skjeve tårnet. Den 
som kommer bare for å 
se denne arkitektoniske 
særegenheten, blir snart 
positivt overrasket av det 
vrimlende folkelivet. For 
selv om turistene domi-
nerer Piazza dei Miracoli, 
der tårnet står, er Pisa en 
i høyeste grad sprudlende 
universitetsby med utmer-
kede restauranter, vakre 
bygninger og super shop-
ping. 

Den som virkelig vil 
oppleve Pisa bør altså 
legge inn mer tid enn den 
ene dagen mange turis-

ter bruker på byen. Pisa 
er dessuten naturligvis en 
utmerket base for oppda-
gelsesreiser i resten av 
Toscana. 

Det mest populære reise-
målet er renessansens 
vugge, Firenze, som ligger 
knapt to timer rett østover 
med buss, bil eller tog.  
Her fødtes ikke bare renes-
sansen, men også noen 
av de største geniene og 
kunstnerne menneske-
heten har sett. Her vandrer 
du forundret midt i den  
arkitektoniske prakten   og 
kan ikke unngå å havne 
utenfor porten der noen 
av byens store en gang 
bodde; Leonardo da Vinci, 
Galileo Galilei, Dante,  

 det MeSt 
populæRe ReiSe-
Målet eR ReneS-
SanSenS vugge, 
fiRenze, SoM 
liggeR knapt  
to tiMeR Rett 
øStoveR Med 
BuSS, Bil elleR 
tog.
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82 meter høye kampanil og 
Baptisteriet, en av Firen-
zes eldste bygninger, der 
blant andre Dante ble døpt, 
utgjør katedralen den per-
fekte introduksjonen til den 
makeløse arkitekturen som 
venter Firenzes gjester. 
Pris: Katedralen gratis, 
katedralens krypt 3 euro, 
kuppelen 6 euro, kampa-
nilen 6 euro, baptisteriet 3 
euro.
Adresse: Piazza del 
Duomo
Tlf. +39 055 230 28 85

palazzo degli 
uffizi (fiRenze)
En av verdens eldste, mest 
berømte og mest besøkte 
kunstmuseer. Av de cirka 
1800 bildene er det nesten 
ingen som ikke er blant de 
viktige i kunsthistorien. Her 
henger blant annet Botticel-
lis ”The Birth of Venus” og 
”Allegory of Spring”, Miche-
langelos ”Tondo Doni” og 
da Vincis ”Annunciazione”. 
Gå dit noen dager på for-
hånd og skaff deg en billett, 
så slipper du unna de flere 
timer lange køene. 

Pris: 6,50 euro (noe høyere 
ved forhåndskjøp)
Adresse: Piazza degli Uffizi 6
Tlf. +39 055 238 86 51

piazza della  
SignoRia (fiRenze)
Torget som gjennom århun-
drene har vært navet 
i Firenzes politiske liv. 
Omgitt av noen av byens 
mest lovpriste bygnin-
ger (blant annet Palazzo 
Vecchio) og dessuten et 
gratis utendørsgalleri i 
verdensklasse. Her står 
en kopi av Michelangelos 
David (originalen er å finne 
i Galleria dell´Accademia).

MuSeo nazionale 
del BaRgello 
(fiRenze)
Du bruker lett et par timer 
blant renessanseskulptu-
rene og bronsene i et av 
Italias viktigste museer.  
Her finnes blant annet  
Michelangelos ”Bacchus”. 
Pris: 4 euro
Adresse: Via del  
Proconsolo 4
Tlf. +39 055 238 86 06

ponte vecchio 
(fiRenze)
Den eneste broen i Firenze 
som ikke ble sprengt av 
tyskerne under andre ver-
denskrig. I starten en mar-
kedsplass for slaktere som 
gjerne kastet avfall og 
gammelt kjøtt i elven, men 
siden Ferdinando den før-

stes tid er det bare juvel-
erer (og gatemusikanter,  
og urmakere, og plakat- 
selgere, og …). Vakker 
utsikt langs elven Arno. 

utflukteR  
i toScana
Størst frihet får den som 
leier en bil og kjører på 

kryss og tvers gjennom 
Toscana noen dager.  
Og da må man ta en stopp 
i Lucca, den lille byen som 
er omgitt av en bymur,  
nyte Siena (som er en av 
Italias koseligste byer),  
kile smaksløkene med  
fine viner fra Chianti og 
Montalcino, utforske  

middelaldergatene i San 
Gimignani (et ”middelalde-
rens Manhattan”), Volterra, 
Cortona og Montepulciano. 
Den som vil gå, legger 
veien til Apuanealpene  
eller Garfagnana. 
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Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR

oSteRia la gRotta 
(piSa)
Gammel restaurant som 
serverer lokale og toscanske 
delikatesser. Interiøret er, 
akkurat som navnet anty-
der, grottepreget, noe som 
skaper en intim atmosfære. 
Menyen byttes ut minst en 
gang i måneden og anpas-
ses de lokale råvarene som 
for øyeblikket er de beste. 
Adresse: Via San Francesco 
103
Tlf. +39 050 578 105

RiStoRante la 
cleSSidRa (piSa)
Trendy restaurant med et 
utvalg kjøtt- og fiskeretter og 
en vinkjeller å drømme om. 
Adresse: Via Santa  
Cecilia, 34
Tlf. +39 050 540 160 

hoStaRia le 
RepuBBliche MaRi-
naRe (piSa)
En halvgjemt skatt med vel-
digt gode pizzaer og vel-
lagete pastaretter. Alltid 
fullsatt med autentisk ser-
vice. Forsøk å få et bord på 
terrassen i sommerhalvå-
ret da det kan bli vel varmt 
innendørs. Et tips - test den 
ferske gnocchin. 

Adresse: Vicolo Ricciardi 8, 
56125 Pisa
Tlf: + 39 050 205 06

fReScoBaldi Wine 
BaR (fiRenze)
Superkoselig restaurant 
og vinbar i nærheten av 
Piazza della Signoria. Eies 
av vingården Frescobaldi 
og stedet vrimler av vakkert 
stablede vintønner i tre og 
stemningsløftende vinflas-
ker oppstilt langs veggene. 
Adresse: Via de’ Magazzini 
2-4
Tlf. +39 055 284 724 
www.frescobaldiwinebar.it

dino (fiRenze)
De enkle rommene i tos-
cansk stil får umiddelbart 
gjestene til å føle seg vel-
komne. 
Adresse: Via Ghibellina 47
Tlf. +39 055 241 452 
www.ristorantedino.it

alle MuRate 
(fiRenze)
Du har kommet til Firenze 
for å spise det beste byen 
har å by på. Her er stedet 
for deg. Umberto Mon-
tanos restaurant har flyt-
tet og åpnet igjen i lokaler 
fra 1300-tallet med unike 

fresker på veggene. Svært 
dyrt.
Adresse: Via del Procono-
solo 16
Tlf. +39 055 240 618

zio gigi (fiRenze)
Det er mulig å spise bra, 
men billig i denne byen 
også. Her er beviset: Bare 
et steinkast fra katedra-
len har Zio Gigi lyktes med 
kunststykket å forbli skjult 

for de store turiststrøm-
mene. Hit kommer floren-
tinske barnefamilier, arbei-
dere og også en og annen 
turist. Familiær og livlig 
stemning med en bastant 
eier som nå og da bryter ut 
i operasang. For 7 euro får 
du antipasti, segundo og 
contorno. Et funn. 
Adresse: Via F. Portinari 7
Tlf. +39 055 215 584

pick a floWeR (piSa)
Herlig atmosfære med 
levende lys, gode viner og 
tapas. Terrassen på utsi-
den drar alltid til seg et 
moderne klientell som kon-
verserer livlig. 
Adresse: Via della Sapi-
enza 7

Både pisa og firenze har tatt etter trendy Milano 
hva gjelder apertivo, hvilket betyr at man mellom 
klokken 19.00 og 20.00 tar en drink og lar huset 
by på lekker fingermat. innehaverne konkurerrer 
om å ha de lekreste buffeene.

BaReR & natteliv

Bazeel
Et sted som har livemusik 
hver torsdag og søndag 
også storbildeskjerm for 
større sportssendinger.  Et 
populært aperitifsted.  
Adresse: Lungarno Antonio 
Pacinotti, 1

 SupeRMySig ReStauRang och vinBaR i 
näRheten av piazza della SignoRia. ägS 
av vingåRden fReScoBaldi och Stället 
viMlaR av vackeRt Staplade vinlådoR i 
tRä och StäMningShöJande vinflaSkoR 
uppRadade längS väggaRna. 
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Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR

oSteRia la gRotta 
(piSa)
Gammel restaurant som 
serverer lokale og toscanske 
delikatesser. Interiøret er, 
akkurat som navnet anty-
der, grottepreget, noe som 
skaper en intim atmosfære. 
Menyen byttes ut minst en 
gang i måneden og anpas-
ses de lokale råvarene som 
for øyeblikket er de beste. 
Adresse: Via San Francesco 
103
Tlf. +39 050 578 105

RiStoRante la 
cleSSidRa (piSa)
Trendy restaurant med et 
utvalg kjøtt- og fiskeretter og 
en vinkjeller å drømme om. 
Adresse: Via Santa  
Cecilia, 34
Tlf. +39 050 540 160 

hoStaRia le 
RepuBBliche MaRi-
naRe (piSa)
En halvgjemt skatt med vel-
digt gode pizzaer og vel-
lagete pastaretter. Alltid 
fullsatt med autentisk ser-
vice. Forsøk å få et bord på 
terrassen i sommerhalvå-
ret da det kan bli vel varmt 
innendørs. Et tips - test den 
ferske gnocchin. 

Adresse: Vicolo Ricciardi 8, 
56125 Pisa
Tlf: + 39 050 205 06

fReScoBaldi Wine 
BaR (fiRenze)
Superkoselig restaurant 
og vinbar i nærheten av 
Piazza della Signoria. Eies 
av vingården Frescobaldi 
og stedet vrimler av vakkert 
stablede vintønner i tre og 
stemningsløftende vinflas-
ker oppstilt langs veggene. 
Adresse: Via de’ Magazzini 
2-4
Tlf. +39 055 284 724 
www.frescobaldiwinebar.it

dino (fiRenze)
De enkle rommene i tos-
cansk stil får umiddelbart 
gjestene til å føle seg vel-
komne. 
Adresse: Via Ghibellina 47
Tlf. +39 055 241 452 
www.ristorantedino.it

alle MuRate 
(fiRenze)
Du har kommet til Firenze 
for å spise det beste byen 
har å by på. Her er stedet 
for deg. Umberto Mon-
tanos restaurant har flyt-
tet og åpnet igjen i lokaler 
fra 1300-tallet med unike 

fresker på veggene. Svært 
dyrt.
Adresse: Via del Procono-
solo 16
Tlf. +39 055 240 618

zio gigi (fiRenze)
Det er mulig å spise bra, 
men billig i denne byen 
også. Her er beviset: Bare 
et steinkast fra katedra-
len har Zio Gigi lyktes med 
kunststykket å forbli skjult 

for de store turiststrøm-
mene. Hit kommer floren-
tinske barnefamilier, arbei-
dere og også en og annen 
turist. Familiær og livlig 
stemning med en bastant 
eier som nå og da bryter ut 
i operasang. For 7 euro får 
du antipasti, segundo og 
contorno. Et funn. 
Adresse: Via F. Portinari 7
Tlf. +39 055 215 584

pick a floWeR (piSa)
Herlig atmosfære med 
levende lys, gode viner og 
tapas. Terrassen på utsi-
den drar alltid til seg et 
moderne klientell som kon-
verserer livlig. 
Adresse: Via della Sapi-
enza 7

Både pisa og firenze har tatt etter trendy Milano 
hva gjelder apertivo, hvilket betyr at man mellom 
klokken 19.00 og 20.00 tar en drink og lar huset 
by på lekker fingermat. innehaverne konkurerrer 
om å ha de lekreste buffeene.

BaReR & natteliv

Bazeel
Et sted som har livemusik 
hver torsdag og søndag 
også storbildeskjerm for 
større sportssendinger.  Et 
populært aperitifsted.  
Adresse: Lungarno Antonio 
Pacinotti, 1

 SupeRMySig ReStauRang och vinBaR i 
näRheten av piazza della SignoRia. ägS 
av vingåRden fReScoBaldi och Stället 
viMlaR av vackeRt Staplade vinlådoR i 
tRä och StäMningShöJande vinflaSkoR 
uppRadade längS väggaRna. 
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den som vil gi seg over 
til seriøs shopping, bør 
imidlertid helst begi seg 
til Firenze, som mange 
anser for å ha Italias 
mest spennende shop-
ping, til og med bedre 
enn Milano. 

via dei Tornabuoni 
og Via dei Calzaiuoli er 
byens klassiske shop-
pingstrøk, men i senere 
tid har de elegante butik-
kene bredt seg ut langs 
Via della Vigna Nuova. 
Her finner man de store 
internasjonale merkene 

som Roberto Cavalli, 
Gucci, Salvatore  
Ferragamo og Ermanno 
Scervino. Moteinteres-
serte bør ikke gå glipp 
av The Mall (Via Europa 
8 – Leccio Reggello), 
30 minutters biltur fra 
Firenze, der man finner 
klær, sko, vesker og 
accessoirer fra mote- 
skapernes tidligere kollek- 
sjoner til outletpriser. Den 
som ser etter gull- eller 
sølvsmykker, går til broen 
Ponte Vecchio der smykke- 
verkstedene ligger vegg i 
vegg.

Rex café (fiRenze)
Speir, gulltak, røde rom,  
blå stjerneatlas og fantasi-
rike mosaikker på  
veggene har gjort dette 
lokalet, strategisk plas-
sert mellom S. Croce og 
universitetet, legendarisk. 
Begynn med en apertivo 
ved den kjempestore  
bardisken (stengt juni–
august).
Adresse: Via Fiesolana 25

capocaccia 
(fiRenze)
Et av de faste punktene i 
Firenzes kveldsliv, særlig 
på varme sommerkvelder 
når lokalene ved elven har 
DJ utenfor og det er kamp 
om de få utebordene. 
Adresse: Lungarno  
Corsini 12

colle BeReto 
(fiRenze)
Åpnet nylig og ble raskt en 
av Firenze mest populære  
kafeer og vinbarer på 

kveldstid. Ungt, trend-
bevisst publikum. 
Adresse: Piazza Strossi 5

Meccanò (fiRenze)
I Cascine-parken ligger et 
av Firenzes mest trendy 
diskoteker.
Adresse: Via dell’Olmo 1

Shopping

hotel dalí (fiRenze)
Et enkelt hotell mellom 
katedralen og elven Arno 
som anbefales på det  
varmeste. Legg merke  
til at hotellet tilbyr gratis 
parkering, noe uvanligere 
er det neppe mulig å finne  
i Firenze. 
Pris: Dobbeltrom 60 euro
Adresse: Via dell´Oriuolo 17
Tlf. +39 055 234 07 06
www.hoteldali.com

gRand hotel 
duoMo (piSa)
Hotell med 95 rom bare 
femti meter fra det skjeve 
tårnet. Hotellet har også 
restaurant, amerikansk  
bar og takterrasse med 
utsikt over Pisas viktigste 
monument. 
Pris: Dobbeltrom fra 183 
euro
Adresse: Via S. Maria 94
Tlf. +39 050 561 894
www.grandhotelduomo.it

gRand hotel 
(fiRenze)
Et av Firenze vakreste 
hoteller ligger inne i et  
tidligere 1700-tallspalass. 
Antikke møbler i rommene. 
Pris: Dobbeltrom fra 805 
euro
Adresse: Piazza Ognis-
santi 1
Tlf. +39 055 27161
www.starwood.com/grand-
florence

hotel lungaRno 
(fiRenze)
Ferragamo-gruppen eier 
dette hotellet med utsikt 
over elven Arno. Sofis-
tikerte rom og verdifull, 
moderne kunstsamling. 
Pris: Dobbeltrom fra 270 
euro
Adresse: Borgo San Jacopo 14
Tlf. +39 055 27261
www.lungarnohotels.com

BoalteRnativeR

langs pisas viktigste shoppinggater, corso 
italia og Borgo Stretto, er det tett med alle typer 
italienske motebutikker. den som er interes-
sert i antikviteter og gamle møbler, anbefales 
et besøk på fiera dell’antiquariato e artigianato 
artistico (antikk- og håndverksmarkedet), som 
holdes på via Santa Maria, piazza felice  
cavallotti, via dei Mille, via corsica, piazza  
dei cavalieri og via ulisse dini annenhver lørdag 
og søndag i måneden (utenom juli og august).

 SpeiR, gull-
tak, Røde RoM, 
Blå StJeRneat-
laS og fantaSiRike 
MoSaikkeR på  
veggene haR 
gJoRt dette  
lokalet, StRa-
tegiSk plaSSeRt 
MelloM S. cRoce 
og univeRSitetet, 
legendaRiSk

Destinasjon: pisa
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



flyplaSS
Pisas internasjonale fly-
plass Galileo Galilei ligger 
2 km fra byen. Med lokale 
kommunikasjonsmidler 
(Cpt, Compagnia pisana 
trasporti, +39 050505511 
eller +39 050884111) 
kommer du deg inn til sen-
trum for 0,85 euro (det går 
en buss hvert 20. minutt), 
taxi koster 5–7 euro (med 
et helgetillegg på 2,07 
euro). Du kan også ta tog 
til Pisa sentralstasjon. 
Mer informasjon: +39 050 
849300 eller
www.pisa-airport.com

Firenze Flyplass  
Amerigo Vespucci ligger 
omtrent 5 km fra sentrum. 
En egen flybuss, ”Vola in 
bus”, tar deg med til sen-
trum (togstasjonen S. 
Maria Novella) på 20–25 
minutter for 4 euro (fra 
06.00 til 23.30, hvert 30. 
minutt). Taxi koster 15–16 
euro (Radio Taxi Tlf. +39 
0554242 – +39 0554798 
– +39 0554390 – +39 
0554499).
www.aeroporto.firenze.it

lokaltRafikk
Pisas lokaltrafikk tas hånd 
om av Cpt (Compagnia 
pisana trasporti) og deres 
informasjonskontor ligger 
på Piazza S. Antonio, 1 – 
tlf. +39 050505511 eller 
+39 050884111. Firenzes 
lokaltrafikk tas hånd om av 
Ataf (www.ataf.net). 
Info: +39 055 56501.

taxi
Pisas største taxiselskap 
heter Radio Taxi (tlf. +39 
050 541600). De store taxi-
selskapene i Firenze er 
CO.TA.FI. (+39 0554390, 

+39 0554499) og SO.CO.
TA. (+39 0554242, +39 
0554798).

poSt
Pisas hovedpostkontor 
ligger på Piazza Vittorio 
Emanuele II, 7,9 – tlf. +39 
050519514. Åpningstider: 
08.15–19.00 (stengt på fre-
dager og søndager). 
Firenzes hovedpostkon-
tor ligger på via Pellicce-
ria, 3 – tlf. +39 055218156. 
Åpningstider: 08.15–19.00 
(mandag–fredag), 
08.15–12.30 (lørdag).

apotek
Apotekene i Pisa og 
Firenze har vanligvis 
åpent mandag til fredag 
fra 08.30 til 12.30 og fra 
15.30 til 19.30. De har ulike 
åpningstider om nettene 
og i helgene. Adressene er 
slått opp apotekene.

telefon:
Landskode +39

legg merke til: Du skal 
ikke utelate nullen i Italias 
retningsnummer hvis du 
ringer fra et annet land. 

fakta

innByggeRe
89 000 (Pisa)
353 000 (Firenze)

valuta
1 Euro = 100 cents

åpningStideR
Butikkene har vanligvis 
åpent 09.00–12.30 og 
15.30–19.30 (stengt på 
søndager).

aviSeR
La Nazione, Il Tirreno,
Corriere della Sera,
La Repubblica,La 
Stampa, Il Sole24ore

tuRiStByRå
Det finnes mange turist-
informasjoner i Pisa og 
Firenze. Her er to: 

piSa
Adresse: Via Benedetto 
Croce. 26
Tlf: +39 050 40096 / 
40202

fiRenze
Adresse: Via Manzoni 
16, 
Tlf. +39 055 23320

gReit å vite elektRiSitet
220/240V

inteRnett
www.comune.pisa.it
www.pisaonline.it
www.provincia.pisa.it
www.aboutflorence.com
www.comune.firenze.it
www.firenzeturismo.it
www.florence-online.com

nødnuMRe
SOS: 112
Politi: 113
Brann: 115
Ambulanse: 118
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