Siena miniguide
Siena er en af de mest kendte
middelalderbyer i Toscana.
Byen ligger centralt placeret i
hjertet af Toscana, cirka 70 km
syd for Toscanas største by
Firenze. Der bor omkring
54.000 personer i Siena og
byen er kendt for sin
mangfoldige arkitektur og store
kulturskat fra både
middelalderen og
renæssancen. Byens historiske
centrum blev i 1995 optaget på
Unescos verdensarvsliste.
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Parkering
Parkering i Siena foregår udenfor bymurene, da
det ikke er tilladt at parkere i centrum. Prøv evt.
følgende parkeringspladser: ‘Parcheggio Il Campo’
(syd for byen), adresse: Via di Fontanella, Siena.
Herfra er der kun en kort gåtur ind til centrum.
‘Parcheggio fortezza/Stadio’ (nord for byen),
adresse: Viale dei Mille, Siena. OBS:
Parkeringspladsen er lukket om onsdagen pga.
marked.

I det hele taget skal I være opmærksom på, at i mange italienske
byer er der indkørselsforbud i centrum. Disse zoner er altid
markeret med et hvidt skilt med rød ramme, hvor der står ‘ZONA
TRAFFICO LIMITATO’ (går også blot under navnet ZTL), som
betyder ‘begrænset trafikzone’. Nogle steder er der et underskilt,
hvor der står i hvilken periode, det drejer sig om, men hvis man vil
være helt sikker, så bør man helt undgå at køre ind i disse zoner.
Det er bødepålagt, hvis man kører ind i en ZTL zone og bøderne
kommer fint frem til danske adresser; hvad enten man er i lejet bil
eller kørt i egen bil fra Danmark.
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Turistattraktioner - Hvad skal man se?

Fonte Gaia

Piazza del Campo

Midt på pladsen højeste punkt står den

Piazza del Campo er den mest berømte

berømte fontæne ‘Fonte Gaia’, dedikeret til

plads i Siena, der breder sig ud som en

den antikke havgud. Det er en 1900-tals kopi

muslingeskal foran Palazzo Pubblico.

af originalen fra 1419 lavet af den italienske

Pladsen er bygget oven på et gammelt

kunster Jacobo della Quercia. Fontanen får

romersk forum og det sted, hvor tre bydele

vand fra en 25 km. lang underjordisk

støder sammen på en højderyg. Den er

akvadukt, der har givet vand til byen siden

desuden delt op i 9 store felter, der hver

1400-tallet. Dele af den originale fontæne

repræsenterer byens daværende politiske
magtopdeling af 9 personer ‘Governo dei
Nove’. Denne regeringsmagt blev også
kaldet den gode regering, indtil den
senere blev udskiftet med ‘il Governo dei
docici’ – en 12 personers regering.
På denne plads afholdes der hvert år det
såkaldte ‘Palio’, det store hestevæddeløb,
som afholdes to gange årligt; den 2. juli
og den 16. august. Siena er opdelt i 17
forskellige bydele (kaldet ‘contrada’) og
hver bydel har sit eget flag og
våbenskjold. Man kan se hvilken bydel,
man befinder sig i ved at kigge op, da der
på næsten alle bygninger i byen hænger
bydelens eget flag. Alle flagene har i
deres våbenskjold et dyr, der repræsenter
contrada’en.

Det er disse contrada, der på skift deltager
i hestevæddeløbet (10 ud af 17 contrada’er

står nu inde i Palazzo Pubblico, Sienas
rådhus.

udvalgt efter et system, så alle contrada på
skift kommer til deltage). Selve
hestevæddeløbet starter kl. 19.00, men
dagen igennem er der gudstjenester og
forberedelser til aftenens løb.Ved 17-tiden
starter processionen af de 10 contrata, der
er blevet udvalgt til at deltage i årets løb.
Denne procession marcherer ind igennem
hele byen til Piazza del Campo. Hestene
skal løbe 3 gange rundt på pladsen.
Jockeyerne har ingen saddel, men sidder
direkte på hestens ryg. Det kan godt gå
voldsomt til og ind imellem ser man da
også, at rytteren bliver smidt af hesten,
mens denne fortsætter rundturen på
pladsen alene.
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Museo Civico
Museo Civico ligger i Palazzo Pubblico og er et fint
museum. Her er samlet nogle af Sienas mest berømte
kunstværker, hvoraf de to sale, Sala del Mappamondo
(salen med fresker af verdenskort fra 1315) og Sala di Pace
(fredssalen med de to fresker, der afbilleder, hvordan god
og dårlig styring påvirker land og by) bør aflægges et
besøg.
Åbningstider og entrépriser kan du finde i følgende link:
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/StruttureMuseali/Museo-Civico

Palazzo Pubblico
Rådhuset Palazzo Pubblico ligger centralt på pladsen Il
Campo. Selve bygningen blev færdiggjort i 1310 og sidenhen
udvidet i 1700-tallet og siges at have inspireret vores egen
danske arktitekt Martin Nyrup, da han skulle tegne
Københavns rådhus. Læg mærke til paladsets kurveformede
facade, som er lavet for at følge pladsens bueform. Palazzo
Pubblicos klokketårn ‘Torre del Mangia’ (det højeste
middelaldertårn efter Cremonas) er 102 meter højt og
navngivet efter den første klokker, hvis kælenavn var
‘Mangiaguadagni’ (betyder ‘spiser hele lønnen op’) pga.
Hans evige sult og mange besøg på de omkringliggende
lokale trattorier. Klokketårnet fungerede som signal til, når
byportene blev åbnet og lukket, ved angreb på byen og når
paven kom på besøg.
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Katedralen og domkirken Santa Maria
Assunta

Det mosaikbelagte gulv

Dåbskapellet

Gulvet blev lagt i 1400-1600-tallet, mens

Dåbskapellet ligger som mange

Sienas smukke stribende katedral blev

nogle mosaikker først er færdiggjort i 1800-

andre steder i Italien afsides fra

begyndt i 1196 og kirken blev allerede inviet

tallet. De 54 helt enestående mosaikker har

selve kirken i en separat bygning.

i 1215. Den stibede facade kom dog først til

enten bibelske eller mytologiske motiver

Her i Siena ligger kapellet bag ved

i omkring 1280, hvor den almindelige

eller beskriver historiske begivenheder. Der

domkirken. Selve døbefonten er

murstensfacade blev dækket til og

har været omkring 40 forskellige kunstnere,

lavet af Jacopo della Quercia

dekoreret med marmorplader i sort, hvid og

som har arbejdet med gulvbelægningen.

(samme kunstner, der lavede Fonte

rosa. Kirken er bygget i gotisk stil og

Store dele af mosaikgulvet er til dagligt

Gaia-fontænen) og dåbskapellets

placeret på det højeste punkt i Siena. Til

tildækket af paneler for at undgå det hårde

bronce-relieffer er lavet af

højre for kirken står en fritstående facade

slid af turistfødder, men hvert år fra midten

Donatello og Ghiberti, to store

til stor undren for mange. Denne var

af august og to måneder frem bliver alle

florentinske kunstere, som er kendt

påbegyndelsen til en endnu større kirke,

paneler taget af og man kan nyde det

for deres arbejde i navnligt Firenze.

hvor den nuværende domkirke skulle have

flotte syn af hele det afdækkede gulv.

Åbningstider og priser for at komme

været indkorporeret. Arbejdet begyndte i

ind og se dette smukke vidunder er

1339, men grundet krig, sygdomshærgen

forskelligt alt efter sæson og din

som pest og kolera - og de deraf

alder, så gå ind på følgende

efterfølgende

hjemmeside. Så kan du planlægge

økonomiske problemer, blev planerne

det hele hjemmefra.

opgivet og facaden står nu lidt ensom

https://operaduomo.siena.it/en/vis

tilbage.

it/admissions/

Indeni er domkirken overdådigt
udsmykket. Her er et væld af forskellige
kunstarter, materialer, farver og
udsmykninger. Specielt bemærkes skal det
mosaikbelagte gulv, prædikestolen og
biblioteket.
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Basilika San Domenico (også kendt som Basilika Katerina)
Når man er i Siena kommer man ikke udenom at besøge San Domenico
kirken, som ligger i udkanten af den historiske centrumkerne. Indeni er kirken
dekorationsmæssigt meget mere enkel end domkirken, hvorimod den står flot
og knejsende udefra. Oprindeligt blev kirken bygget som klosterkirke for
domenikanermunkene i 1226, men i dag forbindes den mest med den hellige
Katerina af Siena.

Den hellige Katerina af Siena er en af Italiens
mest kære helgener og er også den kvindelige
skytshelgen for Italien.
Hun blev kun 33 år gammel, men allerede
som 16 årig, dedikerede hun sit liv til Kristus og
indtrådte i domenikanerordenen. Efter
Katerinas død i 1380, blev hendes hoved bragt
fra Rom (resten af helgens krop ligger begravet
i den romerske kirke Santa Maria sopra
Minerva) i år 1383 og opbevares i kirken
som relikvie. Man kan se Katerinas ansigt
i helgenskrinet i kirken. På fresker og statuer
kan man næsten altid kende den hellige
Katerina af Siena, da hun ofte er afbilledet
med en lilje i hånden. Åbningstider og meget
mere information om Den hellige Katerina af
Siena kan du finde her:
http://www.basilicacateriniana.com/orari_en.
htm

7

Hvad skal man spise - og hvor?

Her følger eksempler af typiske

Det italienske køkken er ikke bare italiensk

egnretter fra Siena (og Toscana):

køkken med pasta, pizza og ‘vino rosso’.
Alle regioner har deres specielle
egnsretter. Det toskanske køkken tager
udgangspunkt i specielt kød – og
grøntsagsretter, som er produkter, der er
nemt tilgængelige fra de mange landbrug i
regionen. De fleste af disse retter er
forblevet uændrede igennem tiden.
Vildtkød som vildsvin, fasan, perlehøne og
due bruges meget, men også sortsvinet
(cinta senese) indgår i mange retter.
Derudover er brød en vare, der går igen i
mange af de tradionelle retter ud fra det
princip, at man ikke smider brød ud (ej
heller gammelt og tørt brød). Derimod
bruges brødet i mange retter, hvor det
enten blødes op eller ristet som
brushcetta.

Pici hjemmelavede trillede pasta-skruer lavet
af vand og mel

Crostini neri/con fegato (se højre billede)
skiveskåret ristet brød, smurt med en postej
tilberedt af kyllinge- og kaninlever, kapers,
ansjosfileter, salvie og smør.

Salami di cinta senese salami lavet af den
lokale sorte gris ‘cinta senese’

Panzanella typisk sommerret lavet af tørt brød
opblødt i lidt vand og smuldret ud og rørt op
med friskhakket tomat, friskhakket løg,
basilikum, olivenolie, salt.

Pappa al pomodoro ligesom Panzanella, men
serveret varm og tilsat tomatsauce.

Pappardelle alla lepre o al cinghiale
bredbåndet hjemmelavet pasta serveret med
hare (lepre) eller vildsvineragu (cinghiale),
kødet bliver først marineret i Chiantivin og
krydderurter, inden selve kødsaucen tilberedes.

Zuppa frantoiana grøntsags-og bønnesuppe
tilberedt med bladselleri, gulerødder, løg,
tomat, kartofler og hvide bønner. Serveret med
ristet brød revet med et fed hvidløg – enten
anbragt nederst i suppen eller spist som
tilbehør ved siden af

Ribollita (se venstre billede) er genkogt ‘zuppa
frantoiana’, altså andendagssuppe, som bliver
genkogt i ovnen i lerskåle og serveret med

Bistecca di chianina Steak af chianina-kød
(kvæg-art fra Toscana, med en lille
fedtprocent).

Bistecca alla Fiorentina T-bone steak af
stor kalv, der ofte serveres rødstegt.

Ciaccino en slags lav focaccia bagt i
stenovn, penslet med olivenolie og drysset
med salt. Brødet er sprødt udenpå, men blødt
indeni. Tit flækkes og fyldes med enten
salami, lufttørret skinke og/eller ost.

Cantucci : små tørrede mandelsmåkager,
der ofte bliver serveret med et glas likørvin
‘vin santo’, hvori de dyppes for at blive
opblødt.

Pane Toscano toskansk surdejsbrød, som
altid tilberedes uden salt. Det er svært at
finde hvidt brød tilberedt med salt i Toscana.
Traditionen for brød uden salt menes at
stamme fra 1200-tallet, da Pisa, som
kulminationen på en konflikt med bystaten
Firenze, blokerede for videresalg af salt i
området og toscanerne begyndte herefter at
tilberede deres brød uden.

olivenolie og friskhakket purløg.
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Hvor skal man spise i Siena?
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Restauranter - Let og hurtigt €
1) La Piccola Ciaccineria
Via San Pietro 52, 53100 Siena
http://lapiccolaciaccineria.altervista.org/
Åbningstider: Alle dage fra kl 10.30-21.30. Søndag fra kl. 11.30-21.30).

Ligger cirka 300 meter syd for Piazza del Campo – 5 minutters gågang. Her serveres
kun ciaccino. Snup en hurtigt ciaccino, som du kan spise enten ved den lille butik eller
mens du går rundt og nyder Sienas små hyggelige gader.

2) Gino Cacino di Angelo
Piazza Mercato 31, 53100 Siena
Tel: + 39 0577 223076
http://ginocacinodiangelo.blogspot.it/
Åbningstider: Alle dage fra kl. 7.30-20.00.

Ligger cirka 150 meter sydøst for Piazza del Campo – 2 minutters gågang. Hyggeligt
lille sted, hvor man kan købe sandwich-to-go, men også få et bord og få serveret et
fad med forskellige salami, oste og andre toskanske specialiteter.

3) Osteria Grattacielo
Via Pontani 8, 53100 Siena
Tel: + 39 3346311458
www.osteriailgrattacielo.it
Åbningstider: Hver dag både frokost og aften.

Ligger cirka 350 meter nord for Piazza del Campo – 5 minutters gågang. Et dejligt
rustikt sted godt gemt at vejen; udenfor ser det ikke ud af ret meget, men det skal man
ikke lade sig snyde af; maden er herlig; her er ikke noget menukort, men kun dagens
retter, der serveres med god chiantivin. Gode antipasti, pastaretter og vegetar-retter;
alt lavet ud fra KM 0-princippet!
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Restauranter - Gode frokost- og aftenrestauranter €€
4) Bagoga - Grotta di Santa Catarina
Via della Galluzza 26, 53100 Siena
Tel: +39 0577 282208
www.ristorantebagoga.it
Åbningstider: Tirsdag til lørdag 12-15 og 19-22. Søndag og mandag lukket.

Ligger cirka 300 nordvest for Piazza del Campo – 4 minutters gågang. Hyggeligt lille
spisested, hvor køkkenet gennem de sidste 40 år er ført med sikker hånd af chef
Bagoga. Slut måltidet er med en ‘Elisire di Santa Caterina’; Santa Katerinas eliksir;
en likør, der stammer helt tilbage fra Katerinas tid. Historien fortæller, at nogle
brødre, som netop var vendt tilbage fra pilgrimsrejse til det hellige land, gav likøren i
gave til Domikanerbrødrene i San Domenico kirken.

5) Taverna San Giuseppe
Via Duprè 132, 53100 Siena
Tel: + 39 0577 42286
www.tavernasangiuseppe.it
Åbningstider: Mandag til lørdag 12-14.30 og 19-22. Søndag lukket.

Ligger cirka 300 meter syd for Piazza del Campo – 4 minutters gågang. Taverna San
Giuseppe er alt, hvad man drømmer om, hvis man vil have en oplevelse på et lokalt,
rustikt og dygtigt spisested i hjertet af Siena. Stedet er bygget oven på resterne af
et etrusisk hus, der i dag bruges som vinkantine for den velassorterede vinkælder.
Restauranten fra 1100 tallet serverer typiske retter fra Siena af høj kvalitet. Det
anbefales, at man bestiller bord på San Giuseppe.
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Restauranter - eksklusive €€€
6) Ristorante Porrione
Via del Porrione 28, 53100 Siena
Tel: + 39 0577 221442
www.porrionecucinaevino.it
Åbningstider: Torsdag til tirsdag 12-15 og 19-22.30. Onsdag lukket.

Ligger cirka 100 meter vest for Piazza del Campo – 1 minuts gågang. En af de mest eksklusive
restauranter i Siena, hvor kvalitet og servering er helt i top. Moderne internationalt køkken, der også
serverer italienske middelhavsinspirerede retter. Restauranten tilbyder derudover et stort udvalg af vin.
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Shopping i Siena

Valdichiana outlet Village

Vin Enoteca Italiana

Siena er kendt for sin panforte, som er en

Outlet er et fænomen, som har udviklet sig i de

Enoteca Italiana indeholder en af de største

sød konfektagtige kage. Den er lavet af

seneste 10 år i Italien. Det er meget store

og mest omfangsrige samlinger af italiensk

indkøbscentre beliggende udenfor byerne. Her

vin fra alle landets 20 regioner. Enoteca’et

lejes butikker ud til de store tøjmærker, som

har over 1.500 forskellige vine fra over 600

sælger sidste års kollektion eller store

vinproducenter og kantiner. Det er - udover

varepartier til lavpris. I Valdichiana outlet er

at gå en tur i de smukke lokaler - muligt både

mange af de store internationale tøjmærker

at smage og købe af de forskellige vine.

samlet. Her kan man kan få sin shoppelyst

Enoteca Italiana har også åbnet en

styret med sportsmærker som blandt Adidas,

restaurant inde i Medici-fortet, som er åben

Nike og Asics og også casual tøjmærker som

både til frokost og aften.

tørret og hakket frugt, nødder, kandiseret
appelsinskal, det hele rørt op med honning.
Derefter bliver massen bredt ud og
tørret, indtil den kan skæres i stykker. Denne
konfektkage bliver betragtet som værende
en julespecialitet i Italien. I december
måned kan man købe kagen i alle
supermarkeder og forretninger. I Siena
sælges kagen dog året rundt hos diverse
delikatesseforhandlere. Man kan købe en
hel kage, eller også blot et mindre stykke.
Smagen er meget krydret og kan måske
sammenlignes med vores egen krydrede

Calvin Klein og Tommy Hilfinger. Desuden er
der også køkkentøjsforretninger som Bialetti og

Fortezza Medicea

Delonghi (to store italienske

Piazza Libertà 1, 43100 Siena

kaffemaskineproducenter), hvis man vil købe en

Tel: + 39 0577 228 811

lille espresso kaffekande eller mælkeskummer

www.enoteca-italiana.it

med hjem.

Tjek hjemmesiden, for at se åbningstiderne

brunkagedej.
Via Enzo Ferrari 5
52045 Fioano delle Chiana (AR)
Tel: + 39 0575 649926
www.valdichianaoutlet.it
Tjek hjemmesiden, for at se åbningstiderne
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Udflugter (cirka 1 times kørsel fra Siena)
Byen Montalcino (37 km, cirka 1 times kørsel)
Det er naturligvis ikke kun Siena, der er værd at besøge! Der er masser
af smukke småbyer i området og så er der naturligvis det fantastiske
toscanske landskab, som kan være en udflugt helt for sig selv at køre
rundt i. Val d’Orcia dalen med sine bløde dale og bakker og Cretelandskabet. Midt i dette landskab ligger middelalderbyen Montalcino,
som nok mest af alt er kendt for sin verdensberømte produktion af
Brunello-vin, en af de dyreste italienske rødvine. Montalcino var
allerede kendt i 1500-tallet for byens gode rødvin. Det var dog først i
1888, at Brunello-vinen blev til, da en lokal vinbonde besluttede sig for
kun at dyrke én bestemt druesort, nemlig Sangiovese-druen.

Der findes to varianter fra Montalcino: Brunello di Montalcino og Rosso
di Montalcino. Brunello’en bliver lagret i mindst 5 år (hvoraf 2 år er på
egetræsfade). Alt imens Rosso di Montalcino er klar allerede efter 1 år

Et andet sight, som er et besøg værd:

på fad. Øverst i byen dominerer en gammel middelalderborg ‘La Rocca’
bygget i 1361; herfra er der en smuk udsigt ud over byen og hele dalen.

Klosteret Abbazia di Sant’Antimo:

Borgen er forblevet mere eller mindre uændret siden middelalderen og

Località S. Antimo 222

er desuden et perfekt scenarie for byens koncerter, udstillinger og
festivaler. På borgen er der desuden et enoteca, hvor man kan gøre et
køligt hold i skyggen – eller sætte sig i solen - og få lidt friskt at drikke
og spise. Det er også muligt at købe sig til forskellige typer
vinsmagning, startende prismæssigt fra omkring 15
til 120

€ per person og op

53024 Castelnuovo Dell’Abate (SI)
Tel: + 39 +39 0577/286300
www.antimo.it
Tjek gerne hjemmesiden, for at se
åbningstiderne.

€ per person (men så får man også serveret en tre-retters menu

og privat sommelier med i købet).
Så hvis dette kunne lokke, kommer der her lidt praktiske informationer

OBS: Husk at være tækkeligt klædt på, når man
besøger kirker og klostre i Italiien.

om stedet: Enoteca la Fortezza Adresse: Piazzale Fortezza 53024
Montalcino - Tel: + 39 0577 849 211
www.enotecalafortezza.com
Tjek gerne hjemmesiden, for at se åbningstiderne.
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Byen Pienza (70 km, cirka 1 times kørsel)

Anbefalede sights

Hvis man har tid, bør man slå et smut forbi

Gå ned til Piazza Pius II, hvor både

den lille hyggelige renæssance by Pienza.

Palazzo Piccolomini og domkirken ligger.

Man kan spadsere fra den ene ende af

Her kan du se Santa Maria Assuntas flotte

byen til den anden på en

½ time. Pienza

rennæssancefacade. Indeni er kirken

blev i 1996 optaget på UNESCOS

gotisk i arkitektur. Da arkitekten ikke

verdensarvliste og har en ret interessant

havde meget plads at arbejde med under

historie. I denne by blev en lille dreng Silvio

byplanlægningen, skubbede han

Piccolomini i år 1405 født - han blev senere

domkirken så langt tilbage mod syd, som

valgt som Pave Pius II. Hans funktion som

han kunne, for at skaffe mere plads

pave førte ham på et tidspunkt tilbage til

mellem de omkringliggende bygninger.

sin fødeby, som han fandt i forfald. Han

Det medførte, at halvdelen af kirkeskibet

besluttede sig derfor at genopbygge byen

Byen har desuden dannet filmramme for

ligger udover en skrænt, som kirken er

helt fra bunden. De gamle bygninger blev

mange internationale film; blandt andet

placeret på og har understøttende mure

revet ned og nye fine renæssance paladser

Gladiatoren med Russell Crowe, men også

hele vejen rundt under kirken. På denne

kom til. Pius II udpegede arkitekten

vores TV-serie Bryggeren. Byen er derudover

måde fik Rossellini skabt omkring 25

Bernardo Rossellino til at stå for både

kendt for sin produktion af Pecorino ost. Der

meter fra kirkens facade til de

design og opbygning, som tog cirka 4 år.

er et væld af små butikker, hvor man både

nordliggende bygninger og vandt mere

Grundtanken var, at Pienza skulle fremstå

kan smage og købe Pecorino ost. Pecorino

luft på den nyopførte plads.

som en harmonisk by med lige gader og

osten er en pendent til Parmasanosten, men

bygninger ud fra de klassiske renæssance

lavet på fåremælk. Ofte er smagen

idealer.

skarpere og mere pikant end
parmasanostens. Prøv og smag et
friskskåret stykke pecorino ost - det smager
helt anderledes end, når osten er lagret.
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Byen Volterra (52 km, cirka 1 time og 5 minutters kørsel) Volterra er en

Anbefalede sights

charmerende middelalderby, der ligger cirka 80 km sydvest for Firenze. Byens

Medici-fortet beliggende øverst i Volterra.

historie kan spores helt tilbage til etruskerne. Her er der stadig mange etruskiske

Fortet er delt op i to dele; den gamle borg, og

spor i byen, blandt andet de to etruskiske byporte ind til centrum. Der er også et

den nye del. Medici-fortet kan kun ses udefra,

lokalt bymuseum med etrusker-sagofager, smykker og krukker, som man har

da det i dag fungerer som fængsel. De

fundet i udgravningerne omkring byen. Volterra var en af de 12 etrusikske

indsatte er dog en del af et projekt for

hovedbyer, som dominerede i mellemitalien. Den 7.300 meter lange bymur rundt

resocialisering. I 2006 besluttede

om byen blev bygget i det 4. århundrede f. Kr som et forsvarsværk mod andre

fængselledelsen nemlig at drive egen

civilisationer. Efterfølgende var byen dog både under fransk og lombardisk

restaurant, hvor de indsatte arbejder.

domæne, inden romerne indtog byen. Man kan stadig se resterne af det romerske

Indimellem åbner fængslet op for gæster, som

teater fra den 1. århundrede e.Kr., det lå med en smuk udsigt over dalen.

så kan nyde et gourmetmåltid tilberedt og
serveret af de indsatte.

To af de etruskerporte kaldes Porta dell’Arco
og Porta Diana. Der er 6 porte ind til byen,
hvoraf Porta dell’Arco er den ældste og den
bedst bevarede. Den har stadig udsmykninger
(i form af tre hoveder) fra den 5. århundrede
e.Kr.

Domkirken Santa Maria Assunta og
dåbskapellet.

Den smukke plads Piazza dei Priori og pladsens
to ældste paladser fra 1300-tallet. Palazzo dei
Priori og Palazzo Pretorio, som også er kendt
som vildsvinetårnet – grundet den lille
vildsvinestatue placeret øverst på toppen af
tårnet.

Det romerske teater fra det 1. århundrede e. Kr.
Dette amfiteater betegnes som værende et af
de bedst bevarede i Italien.
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Byen San Gimingano (40 km, cirka 50
minutters kørsel) Denne lille by, beliggende
cirka midtvejs imellem Siena og Firenze, var
kendt for at have den flotteste skyline i
middelalderen. Hele 72 tårne knejsede op
fra byen som et symbol på de rigeste
familiers velstand og magt. I dag står kun 14
af disse middelaldertårne tilbage, men det
gør ikke byen mindre interessant. San
Gimignano oser af atmosfære med dens
små hyggelige gader, butikker og
fantastiske udkikspunkter. Herfra
kan man beundre det typiske toscanske
landskab med bløde bakker, cypresser og
pinjetræer strøget gavmildt ud området. I
1990 blev San Gimignano optaget på
Unescos verdensarvliste. Vær iøvrigt
opmærksom på, at det (som i Siena) ikke er
muligt at køre med bil ind i byens centrum!
Man kan parkere på en af de mange

Anbefalede sights

parkeringspladser, der ligger udenfor
bymurerne!

Domkirken la Collegiata, som ligger på Piazza

Middelalderborgen "La Rocca di

Duomo. Kirken er fuld af smukke fersker fra det

Montestaffoli", som er placeret øverst i

14. og 15. århundrede, som tager udgangpunkt i

byen. Her kan du opleve den fantastiske

det nye og gamle testamente, samt

udsigt over byen og dalen "Val d'Elsa"

dommedag.

På borgen kan man få rundvisning,
forklaring og smagsprøver på

Rådhuset Palazzo del Comune. Her kan et af de

produktionen af vinen Vernaccia.

tilbageværende 14 tårne også opleves på nært

Find meget mere information om borgen

hold. Du kan derudover besøge Museo Civico

på følgende hjemmeside:

som bygningen også huser.

Kirken Sant'agostino som er fyldt med fersker
fra 1500 tallet.
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Klosteret Monte Oliveto Maggiore
(27 km, cirka 40 minutters kørsel) Hvis man er meget interesseret i religiøs
kunst og kultur, så skal man kigge forbi Klosteret Monte Oliveto
Maggiore. Dette lille bedikterkloster, som stadig den dag i dag er beboet af
benediktinerbrødre, blev grundlagt i 1319 – og ligger idyllisk midt inde i en
skov. Stedet som er kendt langt udover Italiens egne grænser, er ikke kun
kendt for sin lange historie, men også for klostergården. Når du står her, er du
omkredset af 35 store fresker på alle fire vægge. Disse fresker beskriver i
tegneserieagtigt stil scener fra den hellige Benedikts liv. Freskerne blev
påbegyndt først af den italienske maler Luca Signorelli og sidenhen
færdiggjort af Antonio Bazzi – også kaldet Il Sodoma – alle malet i slutningen
af 1400-tallet og starten af 1500-tallet. Udover et besøg i den kølige
klostergaard er klosteret kendt for brødernes gregorianske sang, som synges
under hver messe, gudtjeneste og andagt. Det er en stor og anderledes
oplevelse af opleve dette. Åbningtider: Dagligt fra 9-12 og 15-18. Entre: Gratis

Chianti området
Når man er i Toscana, kan man ikke undgå at stifte

Chianti Classico er en DOCG vin (Denominazione di

bekendtskab med regionens mest berømte vinproduktion;

Origine Controllata e Garantita, som betyder, at

Chianti vinen. Chianti regionen ligger på et bakket

herkomsten af kontrolleret og garanteret. Det er et

område mellem tre af de mest kendte toskanske byer;

mærke, der sættes på vine, så forbrugeren kan se,

Firenze, Siena og Arezzo og dækker over et areal, der er

hvor vinen kommer fra). Det er dog ikke nok, at

cirka 20 km langt. Der er fem små byer i området, der

Chianti Classico’en er produceret i selve Chianti

bærer navnet Chianti: Greve in Chianti, Radda in Chianti,

regionen; der skal være en helt speciel drueblanding

Castellina in Chianti, Panzano in Chianti, Gaiole in

for at opnå titlen; 80% Sangiovese drue – en af

Chianti. Chianti egnen var blev allerede erklæret

regionens mest udbredte druer – og de resterende

vinområde i 1716 og kunne i 2016 fejre 300 års jubilæum

20% er en blanding af andre druesorter, hovedsaglig

som officielt vinområde i Italien. I 1932 blev dette område

Canaiolo og Colorino, men også Cabernet

delt ind i 7 mindre underområder: Chianti Classico (det

Sauvignon og Merlot kan anvendes. Det officielle

oprindelige område) og derudover Colle Aretini, Colle

stempel på Chianti flasken er idag en sort hane på

Fiorentini, Colline Pisane, Colli Senesi, Monalbano og

en hvid baggrund med en bordeauxfarvet ring

Rufina.

omkring, hvori der står skrevet Chianti Classico.

18

Greve in Chianti
Byen Greve in Chianti er et behageligt bekendskab. Både rent vin mæssigt, mens også
bymæssigt. Byen er en typisk toscansk køn og hyggelig landsby med masser af charme.
Piazza Matteotti er den største plads i Greve in Chianti og er kendt grundet den noget
atypiske form. Den er nemlig ikke firkantet, som pladser normalt er, men derimod
trekantet. Hver langside på denne trekantede plads er overdækket af en søjlegang, hvor
der er masser af små butikker, barer og restauranter. I sommermånederne ligger de
behageligt køligt, mens de i vintermånederne ligger i tørvejr for regn og i ly for blæst. Om
sommeren - efter en rundtur i byen - kan man sætte sig her i skyggen på en af de små
barer og nyde et glas.. nå ja, Chiantivin. Det er en god ide at besøge byen om lørdagen,
når der er marked på pladsen, hvor man kan købe alt fra frugt og grøntsager, til
køkkenudstyr og tøj.

Vinsmagning
Der er naturligvis talrige muligheder for at smage Chiantivin i netop Chianti-området; enten
hos den lokale bar eller restaurant, hos en lokal vinhandler eller en vinproducent, men der er er
også flere steder, hvor man kan komme direkte ind og købe vin så at sige litervis; man møder
op med sin 5-liter flaske og får fyldt god, lokalproduceret Chianti-bordvin op. Her får i nogle
forslag til steder i kan besøge:

Vinproducent Viticcio

Vinproducent Félsina

(vinsmagning og

(vinsmagning og vinudsalg

Vinproducent Cantina
Sociale Chianti (vinudsalg

flaskevinudsalg) Via San

både flaske og litervis) Via

litervis) Località Fontanta

Cresci 12/A 50022 Greve

del Chianti 101 53019

23 Poggibonsi (SI) Tel: + 39

in Chianti Firenze Tel: + 39

Castelnuovo Berardenga

0577 930 886

055 854210

Siena Tel: + 39 0577 355

Tjek gerne hjemmesiden, for

Tjek gerne hjemmesiden,

117

at se åbningstiderne.

for at se åbningstiderne.

Tjek gerne hjemmesiden,

http://www.cantinacolline

www.viticcio.com

for at se åbningstiderne.

delchianti.it/

www.felsina.it
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For børn
Vandparker
Når sommersolen bliver brændende varm, er
der ikke noget bedre end en tur i et
badeland. Her er plads til både børn og
barnlige sjæle kan blive kølet ned i heden. I
området omkring Siena er der flere vandland,
hvor mange timers sjov i de mange
svømmepool’s, rutschebaner og diverse
vandaktivteter venter

Mulino di Quercegrossa Der er et smukt
poolsted– nemlig Mulino di Quercegrossa –
som ligger lidt nord for Siena. Her er
naturpark med 7 swimmingpools, der er
sammenhængende. Der er også en 150 m
lang å, hvor man kan svømme mod
strømmen eller måske gå en tur i vandkanten.

Acqua Village Cecina

Der er en sø, et vandland, en whirlpool, den

Vandland i Cecina ved kysten. Dette

store centrale pool og en rund, dyb (4 m)
pool, hvor man kan tage udspring. Der er

Il Mulino di Quercegrossa

solstole og parasoller – i meget smukke

Località Mulino di Quercegrossa S.R.

omgivelser.

222 Chiantigiana 53019
Quercegrossa Siena Tel: + 39 0577
328 129

vandland blev kåret til det bedste
vandland i Italien i 2013. 5 vilde
og spændende rutsjebaner,
massagepools, bølgepool, vandfald og
meget andet. Acqua Village Cecina Via
Tevere 25 57023 Cecina Mare (Livorno

Se åbningstider og priser på deres

provinsen) Tel: + 39 0586 622 539

egen hjemmeside. Det kan variere alt
efter, hvornår på sæsonen det er.

Se åbningstider og priser på deres egen
hjemmeside. Det kan variere alt efter,

http://www.mulinodiquercegrossa.it/

hvornår på sæsonen det er.

www.acquavillage.it/cecina/
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Acqua Village Follonica
75.000 m2 vandland- 4 spændende
rutsjebaner, sensory bane, hydro-massage,
bølgepool og masser af aktiviteter. Acqua
Village Follonica Località Mezzaluna Via
Raffaello Sanzio 58022 Follonica Tel: + 39
0566 263 735

Se åbningstider og priser på deres egen
hjemmeside. Det kan variere alt efter,
hvornår på sæsonen det er.

www.acquavillage.it/follonica/

Adventureparken Saltalbero
Hvad med at komme op og gå en tur i
træerne eller få en ridetur på en hest?
Så er adventure-parken Saltalbero det
helt rigtige sted. Saltalbero Parco
Avventura Località Fontemaggio 25
53040 Rapolano Terme (SI) Mob: + 39
348 581 5842 el. + 39 338 933 3977

Se åbningstider og priser på deres egen
hjemmeside. Det kan variere alt efter,
hvornår på sæsonen det er.

www.saltalbero.it
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Kalender - specielle sommerarrangementer
Siena: Afdækket gulvmosaik i domkirken i Siena, som regel fra slutningen af august og 2 måneder frem. Il Palio: hestevæddeløbet er altid
2. juli og den 16. august. Optog hele dagen, der afsluttes med hestevæddeløb på Piazza Il Campo kl. 19.00 om aftenen.

Montalcino: Jazz- & wine festival, som regel tredje weekend i juli, men tjek hjemmesiden for at være
sikker. www.montalcinojazzandwine.com

Volterra: Volterra AD 1398, som er en middelalderfest den 3. og 4. søndag i august måned. Her klæder byens borgere sig ud i kostumer fra
det 14. århunderede og laver optog igennem hele byen. www.volterra1398.it

San Gimignano: Middelalderfest den tredie weekend i juni måned. Starter fredag aften og slutter søndag aften. Der er trommeoptog,
flagkastnings-opvisning, hestering-ridning, udklædninger og meget mere.

Castelnuovo di Garfagnano: Street love festival (street food festival) den første weekend i juli måned. Masser af lokale gadekøkkener
kombineret med masser af musik.

Casole d’Elsa: Den anden weekend i juli måned er der hestevæddeløb i Casole d’Elsa. Lørdag formiddag kl. 9.30 er de indledende
kvalifikationsløb og søndag eftermiddag optog gennem byen, der afsluttes med finalen kl. 19 og efterfølgende fyrværkeri.

Lucca: En hel måneds fest for byen Luccas skytshelgen San Paolino. Starter i slutningen af juni måned og varer en måned frem.

Greve in Chianti: Chianti Classico Expo festival, som afholdes den anden weekend i september måned. Byens store vinfestival, hvor der er
muligt at smage på utallige Chianti vine og andre lokalprodukter som olivenolie, ost, salami og lufttørret skinke.
www.expochianticlassico.com

Castiglion Fiorentino: Middelalderfest den sidste weekend i maj, som fortsætter ind i den første uge af juni måned. www.festamedievale.it
Pienza:

Den første søndag i september måned er der Pecorino-fest i Pienza. Her er masser af mulighed for gratis smagsprøver af Pecorino ost og
andre lokale specialiteter og der er samtidig Pecorino konkurrence, hvor deltagerne med hele runde pecorino oste skal køre igennem en
slags forhindringsbane (Palio di Cacio fuse).
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Markedskalender
Siena: Hver onsdag fra kl. 8.00-13.00 på La Lizza (nær stadium i Siena).

San Gimignano: Hver torsdag fra kl. 8-13.30 på Pizza Duomo, Piazza delle Cisterna og Piazze delle Erbe. Hver lørdag fra kl. 813.30 grøntsagsmarket på Piazza delle Erbe

Chianciano Terme: Hver onsdag fra kl. 8.00-13.00 på Largo Amiato og Via dello stadio

Asciano: Hver lørdag fra kl. 8.00-14.00 Casole d’Elsa: Hver 1. og 3. Mandag i måneden fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Libertà

Castellina in Chianti: Hver lørdag fra kl. 8.00-13.00 på Via IV Novembre Hver torsdag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza della Pace

Castelnuovo Berardenga: Hver torsdag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Marconi Castiglione d’Orcia: Castiglione d’Orcia: Hver 1.
tirsdag i måneden fra kl. 8.00-13.00 Gallina: Hver 3. tirsdag i måneden fra kl. 8.00-13.00 Vivo d’Orcia: Hver 2. lørdag i måneden
fra kl. 8.00-13.00

Cetona: Hver lørdag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Garibaldi

Chiusdino: Hver torsdag fra kl. 8.00-13.00

Chiusi: Hver mandag kl. 8.00-13.00 på Piazzale della stazione

Colle di Val’Elsa: Hver fredag fra kl. 8.00-13.00

Giaole in Chianti: Hver 2. mandag i måneden fra kl. 14.00-20.00
Montalcino: Hver fredag fra kl. 7.00-13.00

Montepulciano:Hver torsdag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Pietro Nenni

Monteroni d’Arbia: Hver tirsdag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Matteotti

Monticiano: Hver fredag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza S. Agostino
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Murlo: Hver torsdag fra kl. 8.00-13.00

Pienza:Hver fredag fra kl. 8.00-13.00 Via Mencattelli (ex. Foro Boario)

Poggibonsi Hver lørdag fra kl. 8.00-13.00 på Via Redipugllia, Staggia Senese, Via del Pollaio

Radda in Chianti:Radda: Hver 4. mandag i måneden fra kl. 15.00-20.00 La Villa: Hver 1. og 3. onsdag i
måneden fra kl. 8.00-13.00 på Piazza della Chiesa

Radicofani:Hver 2. og 4. torsdag i måneden

Contigiano:Hver 2 og 4. tirsdag i måneden

Rapolano Terme:Rapolano: Hver tordag fra kl. 8.00-13.00 Serre di Rapolano: Hver fredag fra kl. 8.00-13.00

San Casciano dei Bagni: Hver 1. og 3. tordag i måneden på Piazzale del Ponte

San Quirico d’Orcia: Hver 2. og 4. tirsdag i måneden fra kl. 8.00-13.00

Sarteano: Hver fredag fra kl. 8.00-13.00 på Piazzale Ippocrate

Sinalunga: Hver tirsdag fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Garibaldi

Sociville: Hver 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 11.00-14.00

Torrita di Siena: Hver fredag fra kl. 8.00-13.00 paåPasseggiata Garibaldi

Trequanda: Hver 1. og 3. onsdag i måneden fra kl. 8.00-13.00 på Piazza Garibaldi
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