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Toscane is zoveel meer dan de renaissanceparel Firenze, want ook de historische steden als Pisa, Siena en Lucca zijn absolute
toeristische toppers, om dan nog maar te zwijgen van haar fascinerende kustlijn vol authentieke badplaatsen en pittoreske
vissershavens. De Versilia-kust wordt geprezen als een van de mooiste kustzones langs de boorden van de Middellandse Zee.
Met haar glooiende heuvels, vele wijngaarden en golvende kustlijn, weet Toscane altijd te verrassen. Opnieuw en opnieuw. Want
deze regio heeft zoveel te bieden, dat er keuzes moeten gemaakt worden. Maar laat die brede waaier aan mogelijkheden nu net dé
voornaamste troefkaart van Toscane zijn. Men geraakt er nooit op uitgekeken.
Toscane is ook de regio van de beroemde Chiantiwijnen. De beste percelen zijn gelegen ten noorden van Siena. Daar strekt zich de
Chianti Classico wijnstreek uit, waar enkele van de beste wijnen van Italië worden geproduceerd.
Campo dei Miracoli-plein
De renaissancehoofdstad Firenze hoeft nog maar weinig introductie. Vandaar dat we ons liever focussen op de vele verleidelijke
‘nevengerechten’ uit het aanbod.
Luca is een van die onbekende pareltjes die schreeuwen om een ontdekking. Deze middeleeuwse stad is omgeven door robuuste
vestingwerken die tot een van de best bewaarde van Italië worden gerekend. Het stratenplan van de autovrije binnenstad dateert uit de
tijd van de Romeinen en bestaat uit een gezellig kluwen van straten, stegen en gezellige stadspleinen.
Kuren is in. Ook in Toscane, met het kuuroord Montecatini Terme als meest stijlrijke. Vanuit Montecatini Terme kan men de kabelbaan
naar de versterkte bovenstad Montecatine Alto nemen. Ook Pisa is een absolute aanrader. De meeste toeristen kennen Pisa van de
wereldberoemde Scheve Toren, maar deze toren is slechts een van de vier ‘sterren’ van het befaamde Campo dei Miracoli-plein.
Siena
Omwille van zijn vele schilderachtige – al dan niet ommuurde – steden en dorpen, is Toscane een droombestemming voor kunst- en
cultuurliefhebbers. Vele steden lijken wel gevangen in een middeleeuwse tijdscapsule, want op het eerste zicht zijn ze nog geen spat
veranderd.
Siena is een schoolvoorbeeld. Deze stad geniet internationale bekendheid omwille van zijn beroemde Palio, of de jaarlijkse
paardenrace – twee keer per jaar, telkens op 2 juli en 16 augustus – tussen de 17 stadswijken. De Palio grijpt plaats op de beroemde
Piazza del Campo, een waaiervormig stadsplein, omzoomd met weelderig versierde palazzo’s, daterend uit de middeleeuwen.
Daaromheen is er een netwerk van straten en stegen.
Het pittoreske San Gimignano wordt dan weer omschreven als ‘de stad van de prachtige torens’. Die stonden in de middeleeuwen
synoniem voor de rijkdom van de stad. Ooit waren het er 76, nu resten er nog 14. Nog steeds behoorlijk indrukwekkend.
De stad was in een ver verleden een belangrijke stopplaats op de pelgrimsroute naar Rome.
Chillen op Elba
De Toscaanse kust weet altijd te bekoren en te verrassen. De ene keer is ze gekarteld, en bestaat ze uit een opeenvolging van baaien
en kreken, de andere keer is het voluit genieten van uitgestrekte zandstranden, opgevrolijkt met palmbomen.
De Versilia kustzone wordt soms ook de Toscaanse Rivièra genoemd. De reden laat zich raden, want de Versilia bestaat hoofdzakelijk
uit stijlrijke badplaatsen die erg in trek zijn bij de beau monde uit Firenze en Milaan.
Vlak voor de Toscaanse kust strooiden de goden ‘en passant’ nog een paar eilandpareltjes uit. Elba is het grootste en meteen meest
bekende Toscaanse eiland.
Met dank aan Napoleon, haar beroemde banneling die er in totaal negen maanden verbleef. Los van de Napoleon-hype, is Elba een al
even authentiek als fascinerend eiland, dat deels bestaat uit mooie zandstranden, deels uit woeste kliffen en rotsstranden.
Wie een dagje Elba boekt, arriveert in de haven van Portoferraio, een pittoresk stadje dat gezegend is met een oude haven en een
gezellige strandboulevard. Hier vindt men ook de voormalige residentie van Napoleon.
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