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Kunststeden – UNESCO Werelderfgoed

Op de UNESCO werelderfgoedlijst prijken maar liefst 7 

Toscaanse bestemmingen. Geen enkele regio ter wereld 

doet beter.

Helemaal bovenaan staat uiteraard het historisch centrum 

van Firenze. De meest recente toevoeging vormen de 

villa’s en tuinen van de rijke bankiersfamilie I Medici, een 

machtige en invloedrijke familie die op het gebied van 

kunst een toonaangevende rol speelde.

Ook het historisch centrum van Pienza staat op de lijst. Dit 

stadje, gelegen op 490 m hoogte, was het geboortedorp 

van de 15de-eeuwse paus Pius II. Toen hij aan de macht 

kwam, besloot deze paus om zijn geboortedorp te 

verbouwen volgens de stedenbouwkundige idealen van 

die tijd en er zo een echte renaissancestad van te maken. 

De schapenkaas Pecorino di Pienza (DOP - Di Origine 
Protetta) is bovendien erg vermaard in de gastronomie. 

Pienza ligt in de wondermooi gelegen streek Val d’Orcia. 

De heuvelachtige Val d’Orcia ken je ongetwijfeld van de 

prachtige landschappen op de postkaarten.

Deze streek ligt ten zuiden van Siena, nog zo’n Toscaanse 

topper. Siena is na Firenze de Toscaanse stad met het 

grootste aanbod aan kerken, paleizen en musea. Het plein 

Piazza del Campo is één van de mooiste pleinen ter wereld 

en vormt samen met de kathedraal het belangrijkste 

bouwwerk van Siena. 

De laatste twee toppers op de UNESCO lijst zijn de Piazza 

del Duomo in Pisa - wereldberoemd omwille van de scheve 

toren – en het historisch centrum van San Gimignano, 

bekend om de 14 torens die het silhouet van deze kleine 

maar hoogst gezellige stad domineren.

Andere bekende Toscaanse steden zijn o.a. Arezzo, Lucca, 

Volterra, Montalcino en Montepulciano.

Dorpjes en Natuur

Naast de geroemde (kunst)sten zijn ook heel wat  dorpen 

(in het Italiaans: borghi) een bezoekje meer dan waard. 

Sommige dorpen zijn zo uniek dat ze een erkenning 

hebben gekregen en behoren tot de mooiste dorpen van 

Italië (I Borghi più belli d’Italia). In Toscane zijn er maar 

liefst 20 dorpen die deze titel mogen gebruiken. Toscane 

heeft bovendien een aantal natuurgebieden die een 

bezoekje meer dan waard zijn. Ook het landschap is heel 

afwisselend. Vaak fungeerde Toscane als decor voor films, 

waaronder La Vita è Bella, The English Patient, Under the 

Tuscan Sun en Twilight.
 
Toscaanse Gastronomie

De lokale gastronomie maakt gebruik van een veelheid aan 

producten uit eigen regio. Eén en ander staat garant voor 

een fijne en eerlijke keuken. De regio is ook zeer geschikt 

voor de productie van kwaliteitswijnen omwille van het 

heuvelachtig terrein en de ideale ondergrond. Vandaag 

zijn er tal van Toscaanse wijnen die kunnen wedijveren met 

topklasse wijnen van elders in de wereld. Het gaat daarbij 

niet alleen om de bekende Chianti Classico of Brunello di 
Montalcino, maar ook om heel wat nieuwe wijnsoorten. 

Ook de kazen en vleeswaren (DOP en IGP) uit Toscane 

zijn erg bekend. Bovendien zijn er veel olijfboomgaarden 

te vinden. Bijna overal kun je lokaal geproduceerde 

olijfolie kopen met de smaak van het écht Toscane.

Toscane wordt vaak gezien als één van de mooiste 
delen van Italië. Het aanbod aan kunst, geschiedenis 

en adembenemende landschappen is indrukwekkend. 
Voeg daar nog eens een quasi onevenaarbare 

gastronomie aan toe, en je begrijpt waarom Toscane 
hoog op de wenslijst van toeristische bestemmingen 

staat bij landgenoten.

De Hoogtepunten van 
Toscane

Dankzij de eigen olijfgaarden produceert B&B Amoliv 
zélf hoogkwalitatieve olijfolie extra vierge. Je kunt het 

‘vloeibare goud’ uit Toscane ook verkrijgen in België. 
Meer info op www.amoliv.com/olijfolie.php.

B&B Amoliv is gelegen op slechts 45 km van 

Arezzo, Siena en Firenze, en op een boogscheut 

van de vele andere parels van Toscane. Het UNESCO 

werelderfgoed ligt hier letterlijk aan je voeten. In 

B&B Amoliv kun je tot rust komen, verborgen dorpjes 

ontdekken, volop genieten van wereldse kunstschatten 

en van fraaie uitzichten, smullen van pizza met een 

rood wijntje, shoppen Italian Style, een Chianto Classico 

wijn degusteren bij een lokale wijnboer, de Toscaanse 

olijfolie leren kennen, lange wandelingen maken, …
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