Conheça Firenze!

Entre as estradas da Toscana, campos de girassóis e vinhedos encontramos a bela cidade de
Florença (Firenze, em Italiano). Desenvolvida às margens do Rio Arno, sobre o qual ainda
existem fantásticas pontes ancestrais, a cidade de mais de 2 mil anos teve seu auge no
Renascimento.

Considerada um museu a céu aberto com cerca de 40% do acervo artístico do país, Florença a
briga grandes obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli e outros grandes nomes da
arte e arquitetura italiana.
Duomo, Batistério, Museu da Ópera, Piazza della Signoria e a Galleria degli Uffizi são lugares
que não devem ficar fora dos roteiros turísticos. Mas, lembre-se de que Florença tem tanta
arte, cultura e história que a melhor forma de conhecer a cidade é através de passeios a pé.

Para se deliciar com a culinária regional, os turistas podem aproveitar os menus práticos
oferecidos por restaurantes, como cantinas e trattorias. Os menus contam com entrada, prato
principal, vinho da casa e café (de vez em quando, uma boa sobremesa também está inclusa).
Os preços são atraentes e as opções são muito boas. Uma característica da gastronomia são
os ingredientes frescos, vindos de toda a Toscana e de algumas regiões vizinhas.

Algumas especialidades locais incluem a bistecca alla fiorentina - um mastodôntico corte de
carne, grelhado ou assado - e o crostini alla Toscana - uma torrada com fígado de galinha e
zuccotto. Isso sem falar nos ótimos vinhos da região, como o Vino Nobile de Montepulciano, o
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Brunello de Montalcino e o Chianti Classico.

Aqueles que desejam passar alguns dias na cidade, podem procurar no Centro Histório por
hotéis ou simples estabelecimentos familiares, comuns em boa parte da Itália e excelentes
para conhecer a cultura e a culinária local.
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Fontes auxiliares: Guia de Viagem (Editora Abril) e Comune di Firenze.
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