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TIME TO MOMO IN FLORENCE

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffi etent van de wijk 
in. Weet waar je de lekkerste pasta van de stad eet of een lokaal gebrouwen 
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen 
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel 
je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste 
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good 
experience. 100% GOOD TIME! 

NAAR FLORENCE!

Jij gaat Florence ontdekken! De stad van de Duomo, het Uffi zi en de beroemde 
David, van chique winkelstraten, traditionele trattoria’s en moderne osteria’s. Wat 
wij zo fi jn vinden aan Florence is dat de stad zo compact is. Zo kun je ‘s ochtends 
de bezienswaardigheden in de historische binnenstad bekijken, en ‘s middags 
winkelen in hippe boetiekjes in de wijk Oltrarno. Ontspannen doen we op een 
van de mooie pleinen of in de Boboli-tuinen. En lekker eten, dat kan echt overal 
in Florence. Wij laten je zien waar.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen. 

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste 
tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Roos vertrok in 1998 
voor de liefde naar 
Florence. Vanaf de 
eerste dag voelde ze 

zich thuis in deze kleine 
wereldstad. Mede 
dankzij haar baan als 
weddingplanner kent 
ze Florence op haar 
duimpje. Ze geniet 
elke dag weer van 
de gezelligheid en de 
verscheidenheid van 
deze stad. 
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ROUTE 1 > DUOMO, SANTA MARIA NOVELLA, 
SAN LORENZO & SAN MARCO p. 18
Op het plein van de Duomo is het altijd een drukte van 
belang. Vanaf hier kun je makkelijk naar de leermarkt 
 lopen en naar het Piazza San Marco om de David te 
 bewonderen. 

ROUTE 2 > VIA TORNABUONI, PIAZZA SIGNO-
RIA, SANT’AMBROGIO & SANTA CROCE p. 38
In deze wijk liggen het politieke hart van de stad, het Palazzo Vecchio, en 
het beroemde museum Uffi zi. Er zijn chique boetieks en rustige straatjes 
met authentieke winkeltjes.

ROUTE 3 > OLTRARNO, SAN NICCOLÒ & 
PIAZZALE MICHELANGELO p. 58
Als je de Ponte Vecchio oversteekt, kom je in Oltrarno, 
‘de andere kant van de Arno’. Dit is het minder toeris-
tische deel van de stad, met veel nijverheid en goede 
restaurants.

het beste van florence in 3 routes

www.timetomomo.com
MEER ROUTES IN FLORENCE?

GA NAAR ONZE WEBSITE
OF DOWNLOAD DE TIME TO MOMO APP



ROUTE 1
DUOMO, SANTA MARIA NOVELLA, 
SAN LORENZO & SAN MARCO

OVER DE ROUTE
Deze niet al te lange wandeling loopt door het noordelijke gedeelte van het 
centrum, meteen ook het meest toeristische deel van de stad. Je komt langs 
de belangrijkste bezienswaardigheden, een paar leuke restaurants en markten. 
De route loopt zo veel mogelijk door kleine straatjes om de toeristische main-
stream te vermijden en is goed te combineren met wandeling 2.

dE wijken
De dom (Duomo) is het middelpunt van Florence en staat op de onzichtbare 
grens tussen het ‘volkse’ noorden en het ‘chique’ zuiden van het centrum. Op 
het plein rond de Duomo is het meestal erg druk en staan er rijen voor de vele 
bezienswaardigheden die zich hier bevinden. ‘s Avonds is het plein rustiger en 
hangt er een mystieke sfeer.

Santa Maria Novella is niet alleen de naam van een wijk, maar ook van een 
basiliek én van het centraal station van Florence (SMN). Er wordt al jaren hard 
gewerkt om de verloedering van dit gebied tegen te gaan. Zo is het plein voor 
de kerk helemaal opgeknapt en staan er nu enkele chique hotels, die zorgen 
voor een gemengd publiek in de buurt.

De San-Lorenzokerk is het middelpunt van de gelijknamige wijk, maar als een 
Florentijn ‘San Lorenzo’ zegt, bedoelt hij daar bijna altijd de markt van de wijk 
mee. De grote markthal met op de eerste verdieping een authentieke markt en 
op de tweede verdieping een waar streetfood-walhalla, is een attractie op zich. 
Achter de markthal zitten ook veel restaurantjes, waar het ’s avonds altijd gezellig 
druk is, maar wel wat toeristisch. Deze misschien wat smoezelig ogende buurt 
heeft de onmiskenbare charme van een echte Florentijnse volkswijk.
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weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ SANTA MARIA DEL FIORE + BATTISTERO + GALLERIA DELL’ACCADEMIA 

+ MERCATO CENTRALE + BASILICA DELLA  SANTISSIMA ANNUNZIATA

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Relax!

TIPS & TRICKS
//Voor als je Florence voor de 

eerste keer bezoekt
// Niet geschikt om te fietsen
// Voor de ochtend: minder 

mensen en ’s zomers
nog koel

In studentenwijk San Marco zie je vooral grote, elegante gebouwen. Hier 
huizen bijvoorbeeld het Nederlands consulaat en een van de belangrijkste 
faculteiten van de Universiteit van Florence: de architectuur faculteit. Die zit 
in de Accademia di Belle Arti, het ‘huis’ van de David van Michelangelo. Het 
rustige Piazza Santissima Annunziata is een ideaal plein om even lekker te 
ontspannen.

DUOMO, SANTA 
MARIA NOVELLA, SAN 
LORENZO & SAN MARCO

1  Patrizia Pepe
2  Santa Maria del Fiore / Duomo
3  Duomo beklimmen
4  Battistero
5  La Boulangerie
6  Florence Fish Kiss
7  Banki Ramen
8  Museo Novecento
9  Officina Profumo e 

Farmaceutica di Santa Maria 
Novella

10  Dolceforte
11  Basilica di Santa Maria Novella
12  BrewDog
13  Capelle Medicee
14  Mercato di San Lorenzo
15  Mercato Centrale
16  Palazzo Medici Riccardi
17  La Ménagère
18  Melrose
19  Jamù
20  Chiostro dello Scalzo
21  Focacceria Pugi
22  Galleria dell’Accademia
23  Basilica della Santissima 

Annunziata
24  Museo Archeologico Nazionale
25  Bartolini
26  L’Occhialaio
27  Tuorlo
28  Ristorante La Giostra
29  Mrs Macis
30  Ristorante e Vineria Gastone 
31  Museo Nazionale di 

Antropologia ed Etnologia
32  Echo
33  Coquinarius
34  Grom
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WANDELING 1

WANDELING 2

WANDELING 3

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

legenda
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ROUTE 2 > VIA TORNABUONI, PIAZZA SIGNORIA, 

SANT’AMBROGIO & SANTA CROCE

ROUTEBESCHRIJVING 2 (ca. 7 km)

Begin in Borgo Santi Apostoli en reserveer voor een culinair avontuur 1 . Voor 
een ontbijtje kun je even links Chiasso dei del Bene in 2 . Loop dan Borgo Santi 
Apostoli uit tot aan Piazza Santa Trinita 3 . Sla rechts de chique Via de’ Tornabuoni 
in tot aan Palazzo Strozzi 4 . Ga via de binnenhof naar Piazza Strozzi 5 , loop 
weer naar Via de’ Tornabuoni en ga links Via della Vigna Nuova in. Ga aan het 
einde rechts Via dei Federighi in voor het museum op Piazza San Pancrazio 6 . 
Ga rechts Via della Spada in 7 8  en daarna links in Via de’ Tornabuoni 9 . Loop 
rechtdoor en ga rechts Via d’Agli in, die overgaat in Via dei Pecori 10 . Steek over 
en ga net voor het domplein rechts Via Roma in 11 . Loop over het Piazza della 
Repubblica 12  en sla bij Mercato Nuovo 13  rechtsaf  Via Porta Rossa in 14 . Loop 
terug naar Via Por Santa Maria, loop die uit tot net voor de Ponte Vecchio en ga 
hier linksaf. Loop onder het gewelf door en ga aan het eind links Via dei Georgofi li 
in 15 16 . Ga rechts na de olijfboom 17 18  en loop door naar Piazza della Signoria 
19 . Ga naast restaurant Il Cavallino het straatje Via delle Farine in, loop rechtdoor 
naar Via dei Cerchi en ga links Via dei Cimatori in 20 . Ga rechts en loop verder 
Via dei Calzaiuoli uit, maar stop even voor een ijsje 21 . Verderop in Via dei Calzaiuoli 
ga je rechtsaf de winkelstraat Via del Corso in. Wil je het Bargello-museum 22

bezoeken, ga dan aan het eind rechts Via del Proconsolo in. Anders steek je over 
naar Borgo degli Albizi. Steek Via Giuseppe Verdi over, houd links aan en loop 
rechtdoor Via Pietrapiana in, langs de markt 23 . Loop door voor een huisparfum 24

of een taartje 25  en weer terug, om linksaf Via dei Macci 26  in te gaan. Aan je 
linkerhand zie je het  gezellige Piazza Ghiberti 27 28 29 . Vervolg je weg door Via 
dei Macci en ga rechts via Ghibellina in. Ga hierna links Via dei Pepi in. Voor een 
originele handtas sla je links Via del Fico 30  in. Of loop door naar de Santa 
Croce-basiliek 31 . Ga aan het eind van het plein links Via de Benci in om lekker 
te eten 32  of voor een nieuwe outfi t 33 . Op de kruising kun je rechts Via dei 
Vaggelai in voor een vegetarisch hapje 34  of rechts Via dei Neri in, waar je in de 
tweede straat rechts verse pasta kunt kopen 35 . Vervolg Via dei Neri, waar je de 
eettentjes voor het uitzoeken hebt 36 37 .
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ROUTE 1 > DUOMO, SANTA MARIA NOVELLA,  

SAN LORENZO & SAN MARCO

BEZIENSWAARDIGHEDEN

2  De Santa Maria del Fiore, of Duomo in de volksmond, is hét symbool 
van de stad. Arnolfo di Cambio begon in 1296 met de bouw van de dom, die 
uiteindelijk meer dan 150 jaar zou duren. Blikvanger is de enorme koepel, die 
aan de binnenkant is versierd met een fresco van Vasari. Naast de dom staat de 
campanile (klokkentoren). Met 414 treden is het een hele klim, maar dan kun 
je wel genieten van een prachtig uitzicht. In het Museo dell’Opera di Santa Maria 
del Fiore kom je meer te weten over de dom en kun je de originele Pietà Bandini 
van Michelangelo zien.
piazza del duomo, www.ilgrandemuseodelduomo.it, telefoon 0552302885, open 

ma-wo & vr 10.00-17.00, do & za 10.00-16.30, zo 13.30-16.45, entree gratis, bus c2 

roma

4  Recht tegenover de Duomo staat het Battistero. Deze doopkapel, gebouwd 
tussen 1059 en 1128, is vooral bekend om de drie grote bronzen deuren. De 
beroemdste is die aan de oostzijde van het gebouw (tegenover de dom). Hierop 
staan in reliëf taferelen uit het Oude Testament afgebeeld. Michelangelo noemde 
deze deur de Porta del Paradiso: de deur naar het paradijs. De binnenzijde van 
de kapel is bekleed met dunne platen marmer, als Florentijnse tegenreactie op, 
en contrast met, de ornamenten van de Romeinse en Byzantijnse architectuur.
piazza san giovanni, www.operaduomo.firenze.it, telefoon 0552302885, open ma-wo 

& vr 8.15-10.15 & 11.15-18.30, do & za 8.15-18.30, zo 8.15-13.30, entree € 4, bus c2 

roma

8  Stap even uit de renaissance en ontdek de wereld van de moderne kunst bij 
Museo Novecento. Hier maak je een kunstreis door de 20e eeuw aan de hand 
van schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, video’s en documenten. Deze 
zijn over vijftien zalen in chronologische volgorde tentoongesteld.
piazza di santa maria novella 14, www.museonovecento.it, telefoon 055286132, open 

apr-sep ma-wo & za-zo 9.00-19.00, do 9.00-14.00, vr 9.00-23.00, okt-mrt ma-wo & 

za-zo 9.00-18.00, do 9.00-14.00, entree € 8,50, bus 36, 37 santa maria novella

11  De Basilica di Santa Maria Novella, met de mooie façade van wit en groen 
marmer, is een van de belangrijkste voorbeelden van de Florentijnse renaissance. 

11
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Dronken Bacchus, Brutus, Pitti Tondo en David-Apollo van Michelangelo en de 
St. George van Donatello. 
via del proconsolo 4, www.polomuseale.firenze.it, telefoon 0552388606, open dagelijks 

13 jul-2 apr 8.15-13.50, 3 apr-12 jul 8.15-17.00, soms op ma gesloten, entree € 4, bus 

c2 proconsolo 

31  De enige wat frivole versiering van de Basilica di Santa Croce is de neo-
gotische voorgevel, die pas vijf eeuwen na de bouw werd toegevoegd. De fran-
ciscanen, die de kerk stichtten, streefden eigenlijk een leven zonder weelde na. 
Maar dankzij welgestelde Florentijnen, die de franciscanen betaalden voor een 
begraafplaats in de kerk, groeide de basiliek uit tot een van de rijkste van de stad. 
Hier vind je de laatste rustplaats van beroemdheden als Galileo Galilei, Michel-
angelo en Machiavelli. De beroemde Cappella dei Pazzi, waarvan het koepeltje al 
vanaf Piazza Santa Croce te zien is, werd door Brunelleschi verbouwd. Gepaste 
kleding (bedekte schouders en benen) is vereist voor een bezoek.
piazza santa croce, www.santacroceopera.it, telefoon 0552466105, open ma-za 

9.30-17.00, zo 14.00-17.00, entree € 6, bus 23, c3 magliabechi

ETEN & DRINKEN

2  Amblé heeft de flamingo als symbool, omdat deze kleurt naar de garnalen 
die hij eet. En dat is precies wat de eigenaren van deze hippe sandwichbar willen 
zeggen: je bent wat je eet. De bar is ingericht met leuke vintage meubels en 
objecten, die ook allemaal te koop zijn. Een spritz Amblé als aperitief is een echte 
aanrader, maar vergeet ook niet een lekkere sandwich te nemen.
piazzetta dei del bene 7a, www.amble.it, telefoon 055268528, open di-za 10.00-23.00, 

zo 12.00-23.00, prijs sandwich vanaf € 3,50, bus d, c3 ponte vecchio

8  Op de koffie bij de Florentijnse modeontwerper Roberto Cavalli? Dat kan 
bij Caffè Giacosa. Hier kun je naast de boetiek van Cavalli tussen de chique 
dames en heren een lekker kopje koffie drinken. Er worden ook luxe bonbons en 
chocolade-eieren verkocht in Roberto Cavalli-stijl, met zebrastreep en tijgerprint.
via della spada 10r, www.caffegiacosa.com, telefoon 0552776328, open ma-vr 7.30-20.30, 

za 8.00-21.00, zo 12.30-20.30, prijs espresso € 1, bus c2 piazza repubblica

ROUTE 2 > VIA TORNABUONI, PIAZZA SIGNORIA,  

SANT’AMBROGIO & SANTA CROCE
17
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ROUTE 3 > OLTRARNO, SAN NICCOLÒ & PIAZZALE MICHELANGELO

SHOPPEN

3  Bij Quelle Tre kun je terecht voor tijdloze en elegante kleding, tassen, slippers, 
sieraden en zelfs poppen. Alles is zelfgemaakt door de drie zussen Cecilia, 
Luciana en Cristiana. Een leuk adres voor liefhebbers van retro-stoffen en 
vintage kleuren.
via santo spirito 42r, www.quelletre.com, telefoon 055219374, open di-za 11.00-13.30 

& 15.00-19.00, bus c3 coverelli

7  De naam zegt het al: bij de Twisted Jazz Shop draait alles om jazzmuziek. In 
deze authentieke muziekwinkel vind je cd’s, dvd’s, lp’s, posters en kaarten van 
de bekendste artiesten.
borgo san frediano 21r, telefoon 0555282011, open di-za 9.30-13.00 & 16.00-19.00, 

bus d san frediano

12  Bij Luca Mobili & Quadri kan het talent van de jonge ambachtsman, die 
hier zijn winkel annex atelier heeft, je niet ontgaan. De meeste meubels en 
accessoires, zoals spiegels, lijsten en lampen, zijn door hem ‘gered’ en liefdevol 
hersteld in stile povero (shabby chic). Ook maakt hij prachtige schilderijen, waarop 
altijd een fietsende figuur met een paraplu voorkomt.
via de’ serragli 16r, telefoon 0552398857, open ma-za 9.00-19.30, bus d sant’agostino

13  Il Cortile is een gezellig en chic boetiekje. Je vindt hier trendy vrouwen-
kleding, maar ook leuke Deense klompen. Daarnaast verkopen ze de sieraden 
van het Florentijnse merk Caterina Mariani en de originele tassen van Italiaanse 
ontwerpster Rita Merlini.
via dei serragli 12r, www.ilcortilefirenze.it, telefoon 055282985, open ma-za 10.30-13.00 & 

15.30-19.30, soms op zo open, bus d sant’agostino

24  Een origineel en persoonlijk souvenir van de stad vind je bij And Company. 
Eigenaresse Betty Soldi tovert elk gebruiksobject om tot een klein kunstwerkje 
met behulp van haar herkenbare kalligrafie. Katoenen tassen, T-shirts en kussens, 
mooi wit porselein of ansichtkaarten: overal komt haar persoonlijkheid in terug.
via maggio 60r, www.andcompanyshop.com, telefoon 055219973, open di-za 

10.30-13.00 & 15.00-18.00, bus 11 piazza san felice

27 12

12 29

The best 

hidden shops



5454

29 Eigenaresse Chiara Fresia van Il Cuore delle Cose reist heel Frankrijk door 
op zoek naar de meest originele en authentieke woonaccessoires en meubeltjes. 
Ze verkoopt in haar winkel onder meer mooie lampen, leuke gietijzeren hartjes 
en Frans boerenporselein.
piazza lorenzo ghiberti 9r, www.ilcuoredellecosefirenze.blogspot.com, telefoon 

0552001620, open di-za 10.00-13.30 & 15.30-19.30, ’s zomers di-vr 10.00-13.30 & 

15.30-19.30, bus c2, c3 agnolo

30 Als je bij Michele Chiocciolini binnenloopt, voel je je door de huiselijke sfeer 
meteen op je gemak. De winkel is tegelijkertijd het atelier van Michele, waar hij 
onder andere zijn beroemde handtassen ontwerpt. Goedkoop zijn ze niet, maar 
dan heb je wel een echte Florentijnse eyecatcher.
via del fico 3r, www.michelechiocciolini.it, open ma-za 10.00-12.30 & 15.30-19.30, 

bus c2, c3 teatro verdi

33 Subdued verkoopt casual kleding en accessoires voor tieners. De jonge, 
frisse stijl van de winkel en de kleding doen wat Amerikaans aan, maar het merk 
is toch echt van Italiaanse bodem.
via dei benci 4r, www.subdued.it, telefoon 0552469064, open ma 15.30-19.30, di-za 

10.00-19.00, bus 23, c3 corso dei tintori

35 In het winkeltje van de Fattoria San Michele a Torri maakt de vriendelijke 
eigenaar op bestelling verse pasta in een van de oude pastamachines. Bestel 
een portie om mee naar huis te nemen, zodat je daar nog even kunt nagenieten 
van de echte Italiaanse smaken. Denk er wel aan dat je verse pasta binnen vijf 
dagen moet opeten. Naast pasta kun je hier ook terecht voor wijn, vleeswaren, 
kaas en olijfolie van de boerderij San Michele a Torri.
via dei rustici 6r, www.fattoriasanmichele.it, telefoon 055289009, open ma 16.00-20.00, 

di-za 10.00-13.00 & 16.00-20.00, bus 23, c3 corso dei tintori

LEUK OM TE DOEN

1 Volg bij Mangiafoco een culinair Toscaans parcours onder leiding van Francesco 
en Elisa. Laat je door deze twee sympathieke Florentijnen verleiden tot een 

ROUTE 2 > VIA TORNABUONI, PIAZZA SIGNORIA, 

SANT’AMBROGIO & SANTA CROCE
29 10

2911
Shop with the locals
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ALGEMEEN

TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste 
highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aan-
tal plekken en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te 
bezoeken. Ze staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk 
te voet te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je 
er goed komen.

A  In Via Vincenzo Gioberti, meestal kortweg Via Gioberti genoemd, kun je fijn 
winkelen tussen de locals. Deze gezellige winkelstraat ligt net even buiten het 
historisch centrum van Florence en is daarom allesbehalve toeristisch. Vooral 
bekend om de vele schoenenwinkels, vind je hier ook menig hippe kledingwinkel, 
leuke barretjes en twee grote warenhuizen. Een must voor de doorgewinterde 
shopper en ideaal als verlengstuk van wandeling 2.
via vincenzo gioberti, bus c3 & c2 beccaria

B  Een grote trap van de Florentijnse architect Guiseppe Poggi brengt je bij de 
prachtige Basilica di San Miniato al Monte. De façade die langzaam voor je 
opdoemt, is mooi versierd met wit en groen marmer en is een prachtig voorbeeld 
van romaans-Florentijnse architectuur. Binnen valt het mooie altaar op en het 
koepeltje daarboven, dat door Della Robbia is versierd met geglazuurde terracotta. 
Achter het altaar is de Cappella del Crocefisso te zien, die door Michelozzo in 
1448 werd gerealiseerd. Vanaf het plein voor de kerk kun je eindeloos ver over de 
heuvels en de stad uitkijken.
via delle porte sante 34, www.sanminiatoalmonte.it, telefoon 0552342731, open ‘s 

zomers ma-vr 8.00-12.00 & 15.00-18.00, za-zo 15.00-18.00, ‘s winters dagelijks 

8.00-19.00, entree gratis, bus 12, 13 san miniato al monte

C  Het publieke Parco delle Cascine is de groene long van de stad en ligt op 
kleine afstand van het historisch centrum. Het park heeft een omvang van 
meer dan 130 hectare en loopt langs de rivier de Arno: een goede plek om mooi 
te wandelen of te fietsen en ideaal voor een zondagse picknick. Elke dinsdag 
wordt hier de alom bekende markt gehouden met kraampjes vol waren, van 
kleding tot groenten en bloemen. Ook vinden er enkele keren per jaar culturele 

B
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ALGEMEEN

UITGAAN

Florentijnen gaan graag uit, maar kiezen eerder voor een gezellig restaurant of 
café dan voor een club of discotheek. In het centrum vind je dan ook maar 
weinig clubs. Het wemelt wel van de leuke (eet)cafés en restaurants.

Oltrarno met het Piazza Santo Spirito is de bekendste uitgaanswijk onder de 
locals. Voor of na het diner iets drinken bij Volume is een must, vooral in de 
zomer. In het historische centrum is de wijk Santa Croce erg in trek, met de 
vele barretjes in de Via dei Benci. De jeugd zit graag op de trappen van de Santa 
Croce. Voor een wat levendigere avond ga je naar Flò. Deze openluchtclub ligt 
naast Piazzale Michelangelo en heeft lekkere cocktails én een prachtig uitzicht 
over de stad. 

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fi jne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. Check 
www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Florence.

HOTELS

Een fi jn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingre-
diënten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkst. 
Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in 
stapt.

Slapen in hartje Florence kan prijzig zijn, maar er zijn genoeg alternatieven 
buiten het centrum. Ga bijvoorbeeld naar Hotel Silla of een B&B Hotel. Speelt 
geld geen rol, dan zijn eigentijdse B&B’s, zoals SoprArno Suites in Oltrarno, en 
luxe hotels in hartje centrum, zoals J.K. Place, een goede keus. Rustig wakker 
worden kan in de heuvels rond Florence en in de buurt van Piazzale Michelangelo.

Veel hotels zijn gevestigd in historische panden, waar niet altijd een lift aanwezig 
is. Kom je met de auto, informeer dan van tevoren naar parkeergelegenheid 
en of je het historische centrum in mag rijden. Meer tips voor leuke hotels in 
Florence vind je op www.timetomomo.com.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.



time to momo zorgt ervoor dat je direct bij aankomst de 
mooiste, hipste en lekkerste plekken van een stad weet te 
vinden. Zelfs als je niks hebt voorbereid! Geniet van iedere 
seconde en maak van je citytrip een feel good experience!

Krijg een gratis route naar 
keuze bij het aanmaken van 
een account op: 
www.timetomomo.com

+

STEDENGIDSEN

APP

1.  Maak een account aan op 
timetomomo.com

2.  Download gratis een wandel- of 
fietsroute uit onze webshop

3. Enjoy!

www.timetomomo.com

+ =

 De leukste hotels
 Losse routes
 Verrassende acties
 Blogs van locals
 Webshop

WWW.TIMETOMOMO.COM
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