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PRACHTIG TOSCANE 
KLEURT ORANJE 

In het kleine Toscaanse stadje Tavarnelle Val di Pesa, een van de vier 
Chianti Classico-stadjes, geniet prinses Beatrix van haar welverdiende rust. 

Tavarnelle -  wat letterlijk ‘herberg’ betekent - ligt tussen de Italiaanse 
wijnvelden en olijfgaarden. Beatrix is er geliefd en is sinds 1988 zelfs 

benoemd tot ereburger van het dorpje. Het vakantiehuis draagt de naam 
‘Rocco dei Draconi’, Italiaans voor Drakensteijn. Tavernelle Val di Pesa is 

omgeven door prachtige plekken die allemaal de moeite van een bezoekje 
meer dan waard zijn. Hier wat tips mocht u besluiten om, net als onze 

prinses, naar de laars af te reizen. 

Badia a Passignano
Op nog geen 10 km afstand van 
Tavarnelle en 30 km ten 
zuiden van Florence, ligt het 
prachtige klooster Badia a 
Passignano waar 
Het laatste avondmaal van 
Domenico Ghirlandaio, een van de 
leraren van Michelangelo, na jaren 
restauratiewerk eindelijk weer te 
zien is. 
Het klooster, gebouwd in 1049 
door Giovanni Gualberto, heeft een 
rijke geschiedenis. De abdij is vaak 
verwoest, maar telkens opnieuw 
opgebouwd. De monniken hadden 
het ook niet makkelijk; Napoleon 
verdreef ze in 1810, maar na zijn 
heerschappij in 1818 keerden ze 
terug. Helaas was dit voor korte 
duur. In 1866 werd het klooster 
namelijk privé-eigendom van 
graaf Maurizio Dzieduszycki en 
weer konden de monniken hun 
koffers pakken. Meer dan 100 jaar 
later, in 1986, werd het klooster 
pas weer teruggegeven aan de 
monnikenorde van Vallombrosa.

ER OP UIT
door Caroline Vlietstra

Het klooster Badia a Passignano. 

Het laatste avondmaal van 
Domenico Ghirlandaio
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Chianti-wijnstreekroute
De Chiantistreek staat bekend om zijn 
heerlijke wijnen. Ben je in deze Toscaanse 
streek, dan kun je natuurlijk niet naar huis 
terugkeren zonder de wijnroute ontdekt én 
geproefd te hebben. 

Ciao Tutti heeft in september een route op 
de markt gebracht: de Ciao Tutti Route. Met 
deze wijnroute ontdek je de lekkerste wijnen, 
de mooiste cantina’s en de prachtigste 
landschappen in dit wereldberoemde 
wijngebied. De route brengt je naar mooie 
dorpjes met onderweg volop gelegenheid 
om te proeven bij imponerende 
wijnkastelen en enoteca’s (wijnwinkels). 
In totaal is de route ruim 200 kilometer en 
onderverdeeld in drie etappes. De eerste etappe 
voert van Florence naar Panzano (circa 40 
kilometer), de tweede etappe leidt je van Panzano 
naar Pievasciata (circa 90 kilometer) en de derde 
etappe gaat via Castellina in Chianti naar  
San Casciano in Val di Pesa (circa 80 kilometer).
Het boekje is te bestellen op www.ciaotutti.nl

Een dagje  
kunst in 
Florence
Iets meer dan een half uurtje rijden van 
Tavarnelle ligt Florence, de hoofdstad van de 
regio Toscane. Florence is de bakermat van de 
Renaissance en daarmee een van de bekendste 
cultuursteden van Europa. Voor een dagje 
cultuur snuiven gaat u naar het  
Palazzo degli Uffizi, een paleis waarin een 
van de oudste en belangrijkste kunstmusea ter 
wereld is gevestigd. Hier hangen schilderijen uit 
de periode van de 13e tot 18e eeuw. 
Hoogtepunten zijn de beroemde Madonna 
van Giotto, de Slag van San Romano van 
Paolo Uccello, het dubbelportret van 
Piero della Francesca, Federico da Montefeltro 
en de Geboorte van Venus van Botticelli. 
Daarnaast hangen er ook drie werken van 
Leonardo da Vinci, één van Michelangelo, een 
paar van Raffaello en velen van Tiziano. 
www.uffizi.it

  Geboorte van Venus van Botticelli

Palazzo 
degli Uffizi

De karakteristieke 
 Dom van Florence

De prachtige Chiantistreek met 
imponerende wijngaarden.
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De favoriete 
slager van 
prinses Beatrix 
Als onze prinses in Toscane is dan 
haalt ze haar worsten, salami, 
en andere vleeswaren bij slager 
Antica Macelleria Falorni aan het 
grote plein in Greve. De winkel 
hangt stampvol met worsten en 
vlees. Je kijkt je ogen uit. Bij deze 
bijzondere traiteur is het overigens 
ook mogelijk een hapje te eten op 
het terras. Trek een nummertje bij 
de kassa, zoek verschillende hapjes 
uit voor een broodje of vleesplankje 
en uw bestelling wordt aan uw tafel 
geserveerd. Uiteraard samen met 
een wijntje uit de Chianti! 
www.falorni.it

San Donato in 
Poggio

San Donato in Poggio is beslist een 
van de mooiste kleine plekjes in de 

omgeving van het vakantiehuis van 
de Oranjes. Het dorpje heeft zijn 

klassieke, middeleeuwse schoonheid 
behouden en de ligging is prachtig: 
op een heuveltop. Alleen al de weg 

naar San Donato in Poggio is 
een feestje. 

Deze leidt door met wijngaard 
bedekte heuvels, olijfboomgaarden 

en traditioneel Toscaanse 
boerderijen. Of u nou vanuit Greve 

of vanuit Barberino komt, tijdens uw 
trip naar San Donato in Poggio vindt 

u genoeg gelegenheid om even de 
auto aan de kant te zetten voor een 

fotomomentje. 

Salami
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Van boven!
Chianti is het hart van Toscane. 

Wie eenmaal in deze Italiaanse 
streek is geweest, komt 

gegarandeerd terug want 
Chianti smaakt gewoon naar 

meer. Wilt u optimaal van deze 
streek genieten? Bekijk de streek 
dan eens vanuit een luchtballon. 

Chianti Ballooning neemt u mee 
de lucht in zodat u de wijnvelden, 
kastelen, kerken en mooie dorpjes 

vanuit een heel ander perspectief 
kunt zien. Geen goedkoop uitje,  

maar wel een ervaring  
om nooit te vergeten. 

www.chiantiballooning.com

De winkel van slager 
Antica Macelleria Falorni


