FLORENCE
Bakermat van de Renaissance en hoofdstad van Toscane
Florence is voor niets bekend over de ganse wereld. Het is één van de belangrijkste cultuursteden
van Europa en de geboorte- of verblijfplaats van bekende historische figuren zoals: Brunelleschi,
Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, Giotto, Fra Angelico, Dante en Machiavelli.
Overvol van talrijke kunstschatten wordt Florence aanzien als één groot museum.

Klassieke bezichtigingen en excursies:
 Klassieke bezichtiging Firenze: het religieus centrum met de Dom, de Campanile et het
Baptisterium; het politiek centrum met Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi.

 Galleria Uffizi: het museum is vandaag één van de voornaamste in Italië en in de wereld en in
zijn 42 zalen zijn kunstwerken van de XIIIe tot de XVIIIe eeuw
verzameld:
Cimabue,
Giotto,
Masaccio,
Leonardo,
Michelangelo, Raffaël, Caravagio, Rubens, Rembrandt et nog
vele andere.
 Het stadsgedeelte San Lorenzo et de Kapel dei Medici: de
kerk van San Lorenzo herbergt werken van' Brunelleschi en
Donatello; de Kapel Medici, werk van Brunelleschi en
Michelangelo, met de graven van de familie Medici.
 Palazzo Pitti met de Galleria Palatina en de tuinen Boboli: het Palazzo Pitti is het grootste
monumentaal gebouw van Firenze, Binnen bevinden zich verschillende musea waaronder de
Galleria Palatina met belangrijke werken van artisten uit de Renaissance; Tijdens een
aangename wandeling in de prachtige Tuinen van Boboli ontdekt men talrijke geheime hoekjes
en kunstwerken.
 De Galleria dell'Accademia: dit museum herbergt de
wereldberoemde David van Michelangelo, prachtig
kunstwerk en symbool van Firenze, maar er zijn tevens
werken van grote meesters zoals Botticelli et Perugino.
 Fiesole: geleven op een heuvel dit dorpje biedt een
geweldig uitzicht over Firenze en de Chianti Fiorentino,
belangrijk is het archeologisch park.
 Tour in de Chianti streek met wijndegustatie: panoramische tour in de wijnstreek van de
Chianti tussen Firenze en Siena, en wijndegustatie in de kelders van een oud kasteel.

Ongewone bezichtigingen en excursies:
➢ De Corridoio Vasariano: is een overdekte en afgeschermde gang van ca. 1 km die de Medici

gebruikten tussen Palazzo Vecchio en Palazzo Pitti. De constructie werd uitgevoerd onder
leiding van architect Vasari na een opdracht van Cosmo I de Medici, Van de vensters heeft men
een magnifiek panorama over de rivier Arno en de stad; de kerk van S. Croce en de Cappella dei
Pazzi: de gotisch franciscaanse kerk Santa Croce wordt beschouwd als het Pantheon van de
grote italiaanse artisten, Hier bevinden zich de graven van Michelangelo, Macchiavelli,Galileo,
Rossini en tevens werken van Brunelleschi. De Cappella dei Pazzi is een meesterwerk van de
Florentijnse Renaissance.
➢ Het museum van Bargello: dit sober paleis is een mooi voorbeeld van Middeleeuwse
architectuur en herbergt talrijke beeldhouwwerken van
Michelangelo, Donatello, Orsanmichele).
➢ Binnenkant Palazzo Vecchio: symbool van de macht
van Firenze en de familie Medici, het paleis bevindt
zich op de Piazza della Signoria met een hoge toren
van 94 m. Zeker te bezoeken: de zaal van de 15e eeuw.
➢ Palazzo Medici Riccardi: één van de mooiste paleizen
in de stad. Op de eerste verdieping de kapel met
fresco's van Benozzo Gozzoli en de zaal van Luca Giordano.
➢ Het stadsgedeelte van Oltrarno met de kerk van Carmine en de Kapel Brancacci: wandeling
door het populaire stadsgedeelte Oltrarno (overkant van de Arno) en bezichtiging van de kerk
van Carmine met de Kapel Brancacci en de cyclus van fresco's van Masaccio et Filippo Lippi.
➢ Villa Gamberaia en tuin: gelegen op de heuvel van Settignano op enkele minuten van het
centrum van Firenze, met magnifieke tuin en zalen op de benedenverdieping.
➢ Villa Petraia en Villa Castello: de familie Medici
kozen hun zomerblijven buiten Firenze. Villa Petraia
en Villa Castello zijn hiervan prachtige voorbeelden
met tuinen versierd met fonteinen en beelden.
➢ Villa Medicea, Poggio a Caiano: de Villa Ambra is
één van de bekendste villa's van de Medici, gebouwd
door Sangallo voor Lorenzo Il Magnifico; de Loggia
werd gedecoreerd door Della Robbia, met binnen
prachtige zalen, mooi versierde plafonds en fresco's van Pontorno.
Team Building:

● Schattenjacht in het centrum van Firenze: de groep wordt verdeeld in verschillende ploegen.
Na een korte uitleg over de geschiedenis, de kunst en de legende van de stad, wordt aan iedere
ploeg een enveloppe overhandigd met vragen waarvan de antwoorden te vinden zijn in het
stadscentrum.

● Fietstocht in de straten van Firenze: duur van de tocht ca. 2 uur. De groep wordt verdeeld in
groepjes van 13-15 personen. Elk groepje heeft zijn gids.

● Wandeling naar Piazzale Michelangelo: wandeling
vanuit het stadscentrum naar het panoramisch uitzicht
op de Piazzale Michelangelo en vervolgens bezichtiging
van het mooie kerkje van San Miniato.

● Bezoek

aan
laboratoria
van
florentijnse
ambachtslieden:
- Bewerking van brons: bezoek van een laboratorium
van een ambachtsman die bronz bewerkt. Op het einde
van het bezoek wordt een korte les gegeven en heeft
elke deelnemer de gelegenheid zelf een voorwerp in brons te realiseren dat een belangrijk
souvenir is van deze ervaring. (duur ca. 2 uur)
- Bewerking van papier: bezoek aan een papierfabriek waar men kan helpen bij de
verschillende fasen van de fabricatie van papier. Het bezoek is toegelaten met 20 personen per
keer.
- Het vergulden van kaders: bezoek aan een laboratorium waar men kaders verguld. Elke
deelnemer kan zelf een kader vergulden, een speciaal souvenir van deze ervaring.

● De Florentijnse Chianti - Bezoek aan Kasteel Oliveto: kookles in het kasteel. De groep word
verdeeld in groepjes van 10 personen en elke groep helpt bij de bereiding van de schotels die de
basis zullen van een maaltijd. Op het einde van de les,
bezichtiging van het kasteel . Vervolgens maaltijd met
wijndegustatie en typische produkten.

● Onbekend Firenze, water, kunst en tuinen: een dag met de
ontdekking van Firenze die aanvangt met een klein
bootvaart op de Arno, vervolgens bezichtiging van het
stadscentrum om te eindigen met een wandeling naar de
Ponte Vecchio en de tuin Torrigiani.

's Avonds:
avondmaal in typisch restaurant;
gala in een kasteel;
gastronomisch avondmaal;
concerten in kerken en paleizen.

FLORENCE…enkele ideetjes…
1e dag: Florence
Aankomst op de luchthaven van Florence met verschillende vluchten. Ontmoeting met onze
begeleiding en transfer naar het hotel(met privaat wagen en chauffeur, in minibus of met autocar,
volgens het aantal te transporteren personen). Op de luchthaven is er een vaste hostes voorzien
volgens de aankomsturen. Bovendien is er bij elke transfer assistentie voor de deelnemers en bij de
check-in. Welkomdrank en briefing van het reisprogramma.In de namiddag geleide bezichtiging
van Florence: Piazza del Duomo, Campanile, de kathedraal, Accademia, Michelangelo.
Avondmaal in het restaurant. Overnachting.
2e dag: Florence
Ontbijt in het hotel. De voormiddag is gewijd aan een
werkvergadering. Middagmaal-buffet in het hotel.
Vervolgens eventueel voortzetting vergadering. Om ca.
16.30 uur: Rally in de stad voor een duur van ca, 3 uur
onder vorm van een jacht naar een misterieuse schat! De
groep word verdeeld in verschillende ploegen. Na een
korte uiteenzetting over de geschiedenis, de kunst en de
legenden van Florence, zal er aan elke ploeg een
enveloppe overhandigd worden met vragen waarvan het
antwoord kan gevonden worden in het centrum van de stad. Met het totaal van alle antwoorden
zal men dan de eindvraag kunnen beantwoorden. Plaatsen die bezocht worden tijdens de
schatjacht: Piazza del Duomo, het huis van Dante, Piazza Signoria, Piazza degli Uffizi, Ponte
Vecchio, Loggia del Porcellino, Piazza della Repubblica. Avondmaal in het restaurant en
overnachting.
3e dag: Florence – Kasteel Oliveto
Ontbijt in het hotel. Werkvergadering of tijd ter beschikking voor
shopping. Middagmaal-buffet in het hotel. Daarna vertrek met
autocar en gids
naar het Kasteel Oliveto, gelegen te
Castelfiorentino in het Chianti-gebied voor een kookles. De
deelnemers worden ondergeddeld in groepjes van 10 personen
om de bereiding bij te wonen van verschillende schotels die dan
de basis zullen zijn voor het avondmaal. Na de les, bezoek aan het kasteel en vervolgens het diner
met degustatie van de wijnen en typische produkten. Overnachting in hotel.
4e dag: Vertrek
Na het ontbijt, vertrek. Een hostes zal de ganse dag in het hotel ter plaatse zijn voor het

organiseren van de transfers.

