
TOURS & TIPS

TOSCANE

ONDER DE 
TOSCAANSE ZON…

Wie aan Toscane denkt, kan de olijfbomen en 
prachtige wijngaarden al bijna aanraken. 
Nergens anders is het Italiëgevoel zo groot als 
in deze sprookjesachtige wijnstreek. Deze 
West-Toscaanse route laat al die dingen zien, 
maar voert ook nog eens langs de mooie 
Toscaanse kust. Het gebied omvat de provincies 
Pisa en Livorno, waarin de gelijknamige 
provinciehoofdsteden genoeg vertier bieden 
om een paar dagen rond te wandelen. Pisa is 
het absolute hoogtepunt, al was het maar om 
de wonderlijkste toren ter wereld te kunnen 
aanschouwen. De rest van de route navigeert 
langs de mooiste plekken in West- Toscane: 
pittoreske plaatsjes, Middeleeuwse vestingen, 
prachtige vergezichten en parelwitte stranden. 
Tussendoor is er voldoende gelegenheid om in 
de plaatselijke restaurantjes en cafeetjes te 
genieten van heerlijkheden uit de streek.

DE ROUTE  
(320 KILOMETER)

  Het startpunt voor deze idyllische route is 
Pisa. De stad is vooral bekend om haar 
‘scheve toren’ die jaarlijks miljoenen toeristen 
naar de stad toe trekt, maar Pisa heeft nog 
veel meer te bieden. Afhankelijk van hoeveel 
je wilt zien, kun je met gemak een aantal 
dagen uittrekken om Pisa te ontdekken. Het 
handigste is om voordat je deze route begint, 
alvast een dagje Pisa in te plannen. Op dag  
1 van de route kun je prima nog de ochtend 
in de stad spenderen. Goed opgeladen door 
een stevige lunch zet je vervolgens de auto-
tocht in.  

  Volg de SR439 veertig kilometer richting het 
zuiden naar het klooster Badia Di Morrona, 

iets ten noorden van het plaatsje Terricciola. 
Omdat dit klooster sinds eind 19e eeuw  
niet meer in handen is van de kerk, is het  
nu vooral bekend vanwege de productie van  
een van de lekkerste wijnen van Italië.  
Het klooster opent haar deuren voor  
iedereen die een goede wijnproeverij kan 
waarderen en zorgt ervoor dat altijd de 
lekkerste Toscaanse hapjes op tafel staan.

  Na de smaakpapillen te hebben verwend, 
vervolg je de SR439 nog eens 35 kilometer 
naar de laatste stop van de dag: Volterra. In 
deze sprookjesstad waan je je nog steeds in de 

Toscane is een van de populairste reisbestemmingen langs de Mediterraanse kust. 
De combinatie van heerlijke Italiaans cuisine, een prachtige idyllische omgeving en 
de stralende zon roepen bij veel mensen het ultieme vakantiegevoel op. Deze 
route voert door het westelijke deel van Toscane.

Middeleeuwen en dat is ook niet zo gek; in die 
tijd kende de stad immers haar hoogtijdagen. 
Na een lange dag is het tijd om een hapje te 
eten in een van de gezellige restaurantjes  
en vroeg onder de wol te gaan. Omdat het  
’s ochtends nog niet zo druk is, kun je de 
volgende ochtend mooi gebruiken om een 
twee uur durende geluidstour door Volterra te 
doen (te huren bij het toeristen-bureau), die 
langs de mooiste plekjes van de stad voert.

  Vandaag rijd je langs het Etruskengraf 
Pomarance (is een korte stop waard) naar  
Valle del Diavolo, oftewel: de duivelsvallei. 
Deze dankt zijn naam aan de vele onver-
klarbare geisers, mystieke rookpluimpjes en 
zwavel achtige dampen. De vallei loopt van 
Lardarello (33 kilometer van Volterra) tot aan 
Lago Soracifero en is een must-see op de 
route. Het dorpje Monteverdi Marittimo, dat 
25 kilometer rijden is van de vallei en ook wel 
‘de deur van Volterra wordt genoemd’, is een 
prima plek om wat te eten en de volgende 
nachtrust te pakken.

  Vanaf Monteverdi volgt de route de prachtige 
strada del vino, die dwars door de wijngaarden 
en olijfboomvelden voert. Na negentien kilo- 
meter stop je eerst in het dorpje Suvereto 
voor een stevige lunch. Hierna rijd je tien 
kilometer door naar het middeleeuwse 
Campiglia Marittima, dat op een heuvel ligt 
en als stadshart een middeleeuws kasteel 
heeft. Je kunt in dit plaatsje mooie wande- 
lingen maken door smalle, steile straten en 
langs trapstraatjes die zelfs onder de huizen 
doorvoeren. Hier ben je de rest van de middag 
zoet mee. Voor het avondeten en de nacht 
rijd je twintig kilometer door naar het zuide- 
lijke Piombino. Gelukkig ben je nog op tijd  
om van de laatste zonnestralen te genieten 
op een van de schoonste stranden in Italië.
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  Tijd voor de Toscaanse kustweg. Vanaf 
Piombino navigeer je naar het Etruskische 
Populonia, dat boven op een heuvel ligt een 
adembenemend uitzicht biedt op de zee.  
De basis van dit vestingdorpje is een 
zeventiende-eeuws fort en middeleeuwse 
muren. Nog steeds kun je het eeuwenoude 
Etruskenpark bezoeken.

  Vanuit Castagneto Carducci (29 kilometer 
noordelijker) kun je uitkijken over de Toscaanse 
heuvels én de zee. In dit stadje, dat haar 
naam dankt aan de vele kastanjebomen die 
om het gebied heen staan, kun je even een 
versnelling terugschakelen en lekker relaxed 
van een Toscaanse maaltijd genieten terwijl je 
tegelijkertijd getuige bent van de prachtige 
zonsondergang.

  Op de laatste dag van je route vervolg je de 
strada del vino gedurende dertien kilometer 
richting het burchtdorpje Bolgherì. Dit stuk 
weg wordt beschouwd als een van de 
mooiste wegen van Italië, ernaast worden de 
duurste wijnen van het land geproduceerd. 
Maak twee korte stops in Bibbona (7 
kilometer) en Montescudaio (12 kilometer). 
In dit laatste plaatsje kun je een boerenlunch 
gebruiken op een boerderij. De groenten en 
kruiden worden hier ter plekke verbouwd!

  In de middag arriveer je via de via aurelia, 
een van de oudste wegen van het land, bij 
het eindpunt van je route: het visserstadje 
Livorno. Hier kun je heerlijk rondstruinen 
langs de haven en het Venezia Nuova 
bezoeken. Als het mooi weer is kun je ook het 
strand even aandoen óf nog een paar extra 
stranddagjes inplannen.

  REISDUUR
Als je overal niet langer dan een dag blijft, kun 
je voor deze route vijf volle dagen uittrekken. 
Vergeet niet dat sommige steden meer te 
bieden hebben en ook op de stranden is het 
goed toeven. Zes of zeven dagen West-Toscane 
is geen overbodige luxe!
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GAAN DOEN!

  PISA
Pisa wordt altijd in één adem genoemd met de 
wereldberoemde Torre Pendente, oftewel: de 
scheve toren. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, 
want nergens ter wereld is een gebouw te 
vinden dat zo scheef staat. Maar ook de andere 
gebouwen aan het Piazza del Miracoli (het plein 
der wonderen) zijn een bezoekje waard: de 
dom, het baptiserum en de begraafplaats 
behoren tot de mooiste staaltjes architectuur  
in Toscane. En wat dacht je van een tocht langs 
de vele kerkjes buiten het toeristische gebied 
van Pisa of een lekkere lunch in een écht 
Italiaans restaurantje aan de Ponte di Mezzo? 
Niet overslaan dus!

  WIJNPROEVERIJ IN BADIA DI MORRONA
Het eeuwenoude klooster Badia Di Morrona, 
langs de wijnroute tussen Pisa en Volterra, is 
voor wijnliefhebbers dé plek voor een tussen - 
stop. Behalve wijn kun je hier ook de lekkerste 
olijfolie en het echt ‘druivenwater’ kopen. 

  CONCERT ANDREA BOCELLI
Fan van Andrea Bocelli? Plan je route dan 
rondom het openluchtconcert dat Bocelli 
jaarlijks geeft in zijn geboortestad Lajatico, iets 
ten noorden van Volterra. Voor de gelegenheid 
opent het natuurlijke amfitheater Teatro del 
Silenzio ieder jaar één dag zijn deuren, om die 
vervolgens de rest van het jaar weer dicht te 
houden. Het concert vindt ieder jaar op een 
andere datum plaats, dus houd die goed in de 
gaten. 

  EEN PIZZAATJE IN CAMPIGLIA MARITTIMA
Trek na je stevige wandeling in Campiglia 
Marittima? In het oude stadscentrum bevindt 
zich pizzeria Pozzolungo, waar ze de pizza’s nog 
in een echte Italiaanse houtoven (forno a legna) 
stoppen. Gegarandeerd knapperige korsten en 
stevige bodems! Mocht je niet van pizza houden, 
dan zijn de pasta’s een overheerlijk alternatief.

  CLUB 64 OP ELBA-EILAND
Elba-eiland bereik je met een veerboot vanaf 
Piombino. Geen tijd om hier overdag naartoe  
te varen? Dan kan het altijd nog ’s avonds, als je 
toch al in Piombino bent. Op Elba bevindt zich 
namelijk de allereerste discotheek van Italië, 
club 64. De club staat bekend om de beroemd-
heden die er flink uit hun dak gaan. Alleen 
daarom al een bezoekje waard! Er is voldoende 
gelegenheid om op het eiland te logeren, zodat 
je de volgende ochtend weer richting Piombino 
kunt gaan.

  ZONSONDERGANG IN CASTAGNETO 
CARDUCCI

In Castagneto Carducci bevindt zich S’a Di D’Anda, 
een karakteristiek Toscaans restaurantje waar je 
kunt genieten van heerlijke gerechten uit de 
streek en tegelijkertijd ben je getuige van de 
prachtige zonsondergang vanaf het terras. 
Uiteraard mag een uitgebreide wijnkaart hier 
niet ontbreken.

  KANAALTOCHT EN STRAND IN LIVORNO
Dit vissersdorpje biedt op het eerste gezicht 
weinig vertier, omdat het minder sprookjes-
achtig aandoet dan de rest van de streekdorpjes. 
Maar niets is minder waar: Livorno biedt 
prachtige uitzichten vanaf de haven. Venezia 
Nuevo is een wijk die rondom smalle kanalen is 
gebouwd, op dezelfde manier als het originele 
Venetië. Extra leuk is om een kanaaltocht te 
maken langs alle wijken van de stad. Een dagje 
strand is een fijne afsluiting van de route. Kies 
voor Bagni Pancaldi Acquavia, een van de 
grootste strandcomplexen ter wereld. Je kunt  
er zwemmen en zonnen, maar ook duiken, 
waterfietsen en zeilboten en kano’s huren. 
 

SLAPEN IN 
WEST-TOSCANE

Niet alle dorpjes zijn even toeristisch en dat 
betekent dat niet overal makkelijk een goed 
hotel te vinden is. Maar als je goed zoekt, vind 
je altijd iets leuks. Kijk ook altijd naar parkeer-
gelegenheid, helaas is dat in deze streek nog 
niet zo vanzelfsprekend.


