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  Milano e pentru shopping, Roma pentru Colosseum, Pisa pentru turnul  inclinat, Verona pentru
balconul Julietei, Venetia  pentru plimbarile cu  gondola, iar Florenta e pentru  arta si cultura.
Un loc in care trebuie  sa stai ani de zile daca vrei sa gusti pe indelete stilul de viata  italian,
farmecul Toscanei si
istoria unui oras transformat dintr-o  colonie etrusca intr-un imens muzeu al Renasterii in aer
liber.
 
 

Nu stiu cata lumea a auzit de “sindromul Stendhal”, o  boala care poarta numele scriitorului
francez, despre care se spune ca,  uimit de frumusetea Florentei, a suferit o depresie la
intoarcerea  acasa. Intelegi asta cu adevarat abia cand ajungi acolo.

  

Aflata pe malul raului Arno, Florenta poarta amprentele lui  Michelangelo, Da Vinci si a altor
artisti ai Renasterii, lucru care se  vede de la Catedrala Santa Croce la Piazza della Signoria, de
la  Galeriile Ufizzi la Palazzo Pitti, de la Ponte Vecchio
la celebrul Dom.

  

Cand colega Gloria m-a rugat sa scriu despre vacanta mea la Florenta,  m-am gandit ca va fi
foarte usor, pentru ca mi-a placut mult acolo. In  cele 5 zile si 5 nopti cat am stat in capital 
Toscanei
, nu m-am  plictisit o clipa si am gasit mereu cate un motiv sa ma minunez. Insa  tocmai pentru
ca am atatea de spus, e greu e sa descriu pe scurt motivele pentru care 
Florenta 
e atat de speciala. Iata doar 5 dintre ele:

 1.Daca nu esti genul sa stai la mare, la soare toata ziua si nu  te dai in vant dupa vacantele all
inclusive (din care sigur te intorci  cu cateva kilograme in plus), ci preferi plimbarile prin locuri
pline de  istorie, atunci 
Florenta 
e locul potrivit.

  

Un oras uimitor la fiecare pas, deosebit, cu palate si muzee cat  cuprinde, cu biserici si
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bisericute pe toate gusturile (nu, nu sunt  habotnica, desi asta credea lumea vara trecuta cand,
de cate ori ma suna  cineva sa ma intrebe ce fac eu raspundeam ca sunt… la biserica). 
Celebrul Dom, bisericile Santa Croce, Santa Maria del Fiore, Santa Maria  Novella, Santa
Croce, San Lorenzo sau San Marco nu trebuiesc ratate  (Atentie, insa! In multe dintre ele nu ai
voie sa faci fotografii!) De  asemenea, o bisericuta cu un farmec aparte este Santa Margherita
de'  Cerchi, unde Dante Aligheri a cunoscut-o pe Beatrice. De altfel, aici se  afla si mormantul
ei, un loc despre care se spune ca aduce noroc in  dragoste si in care fetele lasa biletele cu
dorinte ascunse legate de  alesul inimii. 

 2. Daca iti plac parcurile si vrei liniste, Gradina Boboli e o binecuvantare si nu ai voie sa o
ratezi (intrarea  se face din Palazzo Pitti). Te poti relaxa si rataci in voie pe aleile  intortocheate
ale gradinii care seamana mai degraba cu o padure si  aminteste de filmele cu cavaleri si
doamne in rochii de epoca.

  

De altfel, astfel de rochii sunt expuse in Galleria del Costume din  Palat, unde poti vedea
modele din ultimii 300 de ani care sigur te vor  lasa cu gura cascata (sau te vor inspira daca vrei
sa-ti faci o rochie  cu care sa-ti dai gata prietenele) . Si nu cred ca mai are vreun rost sa  spun
ca sunt obligatorii vizitele si la Galeriile Ufizzi, Palazzo  Vecchio sau inchisoarea Bargello (asta
daca vrei sa te lauzi la  intoarcere si cu ceva cunostinte de istorie).

  

Pentru a citi si despre alte orase care merita vizitate, accesati aceasta sectiune  a site-ului
nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa:  www.incont.ro
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