
‘Bana ne kadar eğitimli olduğunu anlatma, ne kadar seyahat ettiğini anlat.’ 

Hz. Muhammed 

 

FLORANSA GEZİ REHBERİ; 

Ulaşım: Türkiye’den Floransa’ya direkt ulaşım sağlayamazsınız. Ülkemizden Floransa’ya havayolu ile 

ulaşım sağlayabilmeniz için öncelikle Roma’ya veya Venedik’e uçmanız, ardından demiryolu ya da 

karayolu kullanmanız gerekir. Türkiye’den; Milano’ya, Bologna’ya, Roma’ya veya Venedik’e Türk Hava 

Yolları, Pegasus Airlines ve Alitalia firması ile uygun fiyata aktarmasız uçuş sağlayabilirsiniz, 

kampanyalı biletler yaz döneminde 200-250 TL, kış döneminde ise 150-200 TL arasındadır. Eğer 

herhangi bir Avrupa şehrinden Floransa’ya direkt olarak havayolu ile gelecekseniz arama 

motorlarından low cost firmaların bilet fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Roma’dan Floransa’ya geçmek 

için tren kullanmak isterseniz; Frecci firmasına ait trenler ile 1 saat 30 dakikada aktarmasız olarak 15-

25 Euro arasına, Intercity firmasına ait trenler ile 3 saat aktarmasız yolculukla 10-20 Euro arasına ve 

banliyö trenler olan Regionale trenler ile ortalama 15-20 Euro arası bir fiyata Floransa’ya 

gidebilirsiniz. Milano ve Venedik’ten de yakın süreler ve yakın fiyatlar ile ulaşım sağlayabilir, biletleri 

otomatik makinelerden alabilirsiniz. Küçük bir tavsiye vermem gerekirse; eğer Regionale trenler ile 

gidecekseniz bence bilet almayın çünkü kontrol olmuyor, gördüğüm siyahilerin tamamı biletsiz 

bindiler. Floransa’ya Roma’dan ya da Milano’dan otobüs ile gitmek isterseniz bilet almanız gereken 

otobüs firması Megabus, bu firmadan kampanya tarihlerine göre 1 Euro’ya bile bilet alabilirsiniz ve 

senenin her döneminde trenden daha ucuza bilet satarlar. Diğer Avrupa ülkelerinin şehirlerinden de 

Floransa’ya tren ve otobüs ile ulaşım sağlayabileceğinizi unutmayın. Bunların haricinde hemen hemen 

her gün Roma-Floransa, Venedik-Floransa ya da Milano-Floransa arasında Blablacar aracılığı ile 

arabasına yol arkadaşı arayan birilerini bulabilirsiniz, aklınızda bulunsun. Eğer Floransa’ya havayolu ile 

gelmişseniz ineceğiniz havaalanı şehir merkezine 5 km uzaklıkta olan Amerigo Vespucci diğer adıyla 

Peterola Havaalanı. Buradan şehir merkezine ulaşmak için kullanacağınız Fly by Bus isimli otobüsler ile 

Floransa Havaalanı ve Santa Maria Novella Tren İstasyonu arasını 5 Euro’ya ve 20 dakikada 

gidebilirsiniz. Eğer taksiye binmek isterseniz ortalama 20 Euro tutuyor ama pazarlık yaparsanız 15 

Euro diyelim. Floransa’ya trenle gelmişseniz inmeniz gereken istasyon şehrin tam merkezinde olan 

ana tren garı Santa Maria Novella yani Firenze S.M.N. Floransa’ya otobüs ile gelmişseniz şehrin 

otobüs terminali olan SITA; ana tren garı olan Santa Maria Novella’nın hemen yanında yani şehir 

merkezinde.  

Konaklama: Floransa’da konaklama için onlarca hostel seçeneğiniz var ve hepsi birbirinden güzel. İlk 

tavsiyem; şehir merkezine 10 dakikalık yürüme mesafesinde olan ve gerçekten hostel ortamını 

bulabileceğiniz Hostel 7 Santi. Bu hostelde konaklarsanız; ücretsiz kahvaltısından yararlanabilirsiniz, 

güzel bir bahçeye ve manzaralı oda balkonlarına sahip olan bu hostelin ayrıca tuvaletleri, banyoları ve 

odaları da gayet temiz. Gecelik ortalama 10-12 Euro. İkinci tavsiyem; tam olarak şehir merkezinde ve 

meydana 1-2 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan, karyola tarzı yataklara sahip ve ücretsiz açık 

büfe kahvaltı imkânı sunan Hotel Pensione Ottaviani, gecelik ortalama 10-12 Euro. Eğer biraz fazla 

para vereyim ama konforlu olsun derseniz tavsiyem; şehir merkezine 10 dakikalık yürüme 

mesafesinde, içerisinde; açık-kapalı yüzme havuzları, bar, disco, mutfak, yemekhane, teras balkonu, 

spor salonu ve TV salonu olan kısaca hotel konforunu birebir yaşayabileceğiniz Plus Florance Hostel. 

Bu hostelde konaklayacaksanız ayrıca açık büfe kahvaltısından ücretsiz faydalanabilir, odalarında 

terasında ve balkonunda Floransa manzarasına seyredebilirsiniz. Avrupa’nın tüm şehirlerinde 

bulabileceğiniz bir zincirin Floransa şubesi olan ve mükemmel diyebileceğim Plus Florance Hostel’in 

gecelik ortalama fiyatı 20-25 Euro. Floransa’da bir de kamp alanı seçeneğiniz var ve bence mutlaka 

değerlendirmelisiniz, şehir merkezine 20-25 dakika mesafede bulunan ve tren garının hemen 



karşısından bineceğiniz 13 numaralı otobüs ile 15 dakikada ulaşabileceğiniz, harika manzarası ve 

ortamı olan Camping Michelangelo.  

Yeme-İçme: Yemek olayını klasik yöntem olan Burger King-KFC-Mc Donald’s ya da dönerci ve 

pizzacılardan halledebilirsiniz, hepsi de şehirde mevcut. Hamburger menüler ortalama 7 Euro. 

İtalya’nın olmazsa olmazlarından birisi pizza, diğeri ise makarna. Floransa’da pizza yiyeceğiniz en iyi 

yer şüphesiz dünyaya nam salmış olan ve nehrin Duomo tarafı değil de diğer tarafında Via Maggio 

Caddesi 46 numarada bulunan Gusta Pizza. Buraya ulaşmak için Ponte Vecchio’dan bir sonraki köprü 

olan Ponte Santa Tirinita’dan karşıya geçip caddeyi dümdüz takip etmeniz gerekiyor ayrıca bir tavsiye 

verecek olursam; Napoli Pizza’sı yiyin derim. İtalya genelinde pizzayı alıp ayakta yeme ile oturup 

masada yemenin fiyatları farklıdır unutmayın, bu içecekler için de geçerli. Floransa’nın en ünlü 

yemeği Fiorentina Steak ve isterseniz bunu kilo ile satın alabilirsiniz. Floransa’ya has içki sorarsanız; 

campari, cin ve vermut ile hazırlanan Negroni derim ayrıca Floransa’nın en ünlü aperativo içeceği 

Aperol Spritz. Negroni’yi içeceğiniz en iyi yer ise; ünlü İtalyan tasarımcı Roberto Cavalli’nin de 

müdavimi olduğu Caffé Giacosa. Floransa’da mutlaka en az bir kere Toscana Şarabı’nın tadına bakın.  

Gece Hayatı: Floransa’da gece hayatı çok denecek kadar. Şehrin en popüler, en kalabalık, en çok ilgi 

çeken mekânı Tenax Clup o yüzden başka yer önermeye gerek yok. Burası sizi yeterince tatmin 

edecektir çünkü emin olan zaten Floransa’da bulunan ve eğlenmek isteyen herkes orada olacak.  

Alışveriş: Floransa Pinokyo’nun şehri olarak bilindiği için alınabilecek en güzel hediyelik Pinokyo 

bibloları diyebilirim. Şehirden alınabilecek diğer bir hediyelik ise birbirinden farklı modellerde satılan 

şal. Alışverişlerinizi meydanlara bağlı olan bütün ara sokaklardan yapabilirsiniz, onlarca mağaza ve 

seyyar satıcı göreceksiniz. Kapalı bir yer arıyorsanız gitmeniz gereken adres Central Market yani kapalı 

pazar alanı. İtalyan markalara ait mağazalardan alışveriş yapmak istiyorsanız da şehirde birçok Outlet 

alışveriş merkezi bulunuyor. Bunlardan en popüler olanı The Mall; Santa Maria Novella tren garından 

Rignano Sull’Arno yönüne giden trene binip, Rignano Sull’Arno durağında inerek ulaşabilirsiniz, şehir 

merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta. Diğer Outlet alternatifleriniz ise; yine şehir dışında yer alan ve 

tren kullanarak gidebileceğiniz Prada Outlet ve tren garından bineceğiniz ring servisler ile kolayca 

ulaşım sağlayabileceğiniz Barberino Designer Outlet. Floransa’da neredeyse haftanın her günü sokak 

pazarları kuruluyor, bu pazarlardan taze meyve sebze alabilir, afiyetle yiyebilirsiniz. Magnet 

alacaksanız Duomo Meydanı’nda ve ara sokaklarında bulunan hediyelik eşya mağazalarından 

alabilirsiniz. Magnetler ortalama 3-4 Euro.  

 

 

Floransa Gezilecek Yerler;  

    Floransa genel anlamda toplu taşımaya ihtiyaç duymayacağınız, yürüyerek gezeceğiniz ve bundan 

inanılmaz keyif alacağınız ayrıca eğer 1 gün kalırsanız haksızlık etmiş olacağınız mükemmel bir şehir. 

Ben kendi gezi rotamı yazayım isterseniz beni takip edin isterseniz de benim rotamın ışığında kendi 

rotanızı hazırlayın. Bu şehir elbette 1 günde gezilebilecek bir şehir değil o yüzden rotayı istediğiniz 

herhangi bir yerinden bölün ve ertesi gün devam edin.  

Piazza Del Duomo: Floransa şehrinde ilk durağınız hiç şüphesiz şehrin ana meydanı olan Piazza Del 

Duomo yani Katedral Meydanı. Bu meydanda göreceğiniz önemli noktalar; Duomo Katedrali, 

Giotto’nun Çan Kulesi, Aziz Giovanni Vaftizhanesi, Kubbe, Museo dell’Opera del Duomo. Meydan 

çevresinde göreceğiniz noktalar ise; Palazzo Nonfinito Müzesi, Pegna isimli market, Palazzo Salviati, 

Bargello, Badia Fiorentina, Casa di Dante ve Loggia del Bigallo. 



Santa Maria del Fiore: İlk olarak Santa Maria del Fiore yani Duomo’dan bahsedecek olursak; İtalya’da 

şehrin en büyük katedraline Duomo ismi veriliyor. Floransa Katedral’i; inşasına 13. Yy’da Arnolfo di 

Cambio tarafından başlanan ve Santa Reperata Kilisesi üzerine yapılan gotik tarz da ve dünyanın en 

büyük katedrallerinden birisi sayılan bir yapı. Katedralin bodrum katında; eski kilisenin kalıntılarını, 

Roma Döneminden kalma eserleri ve Brunelleschi’nin mezarını görebilirsiniz. Floransa Katedrali’nin 

en ünlü kısımlarından birisi; girişinde bulunan, 15. Yy’da Paolo Uccello tarafından yapılan günün 24 

saatinin güneşin batışına göre ayarlandığı ayrıca halen de aktif olarak çalışan saat ve Giorgio 

Vasari’nin Last Judgement yani Kıyamet Günü freksleri. Katedralin diğer görülmesi gereken en önemli 

kısmı; 1296-1436 yılları arasında inşa edilen kubbesi. Kubbeye katedralin dışından giriliyor ve 

dilerseniz 463 basamaklı merdiveni tırmanarak kubbeden şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz. 

Katedrale giriş ücretsiz, bu yüzden haftanın her günü açık olduğu tüm saatler boyunca kapısında çok 

uzun kuyruk oluyor ve içeriye girebilmek için 1 saatten fazla sırada beklemeniz gerekebiliyor.  

Campanile Di Giotto: Meydan da göreceğiniz diğer yapı; katedralin bir parçası olan ve hemen yanında 

bulunan Campanile Di Giotto yani Giotto’nun Çan Kulesi. Bu kule; Andrea Pisano ve Andrea Talenti 

tarafından yapımı 1359 yılında tamamlanan, kare şeklinde ve en yüksek noktası 84.7 metre 

uzunluğunda olan ayrıca içerisinde; Yaradılış’ın betimlendiği rölyefler ile Pisano ve Robbia’nın 

eserlerini görebileceğiniz bir kule. Dilerseniz 414 basamaklı merdivenlerini tırmanarak şehrin 

panaromik manzarasını izleyebilirsiniz, kuleye giriş ücreti 6 Euro.  

Battistero Di San Giovanni: Meydanda göreceğiniz yine katedralin bir parçası olan diğer yapı 

Battistero Di San Giovanni yani Aziz Giovanni Vaftizhanesi. Bu vaftizhane; tam meydanın orasında yer 

alıyor, Andrea Pisano ve Lorenzo Ghiberti tarafından 1059-1128 yılları arasında inşa edilmiş, bronz 

kapıların iç dizaynında kullanılan 13. Yy’dan kalma Orta Çağ mozaikleri ile ün kazanmış ve 19 Yy’a 

kadar şehirdeki tüm Katolikler burada vaftiz edilmiş. Vaftizhanenin en önemli bölümü; İncil’den çeşitli 

sahneler betimlenen ve Cennet Kapıları olarak bilinen muhteşem kapıları. Bunun haricinde, 

vaftizhanenin tavanı da 13. Yy’dan kalma ve birçok ünlü Floransalı kişi bu kısımda tasvir edilmiş. Giriş 

ücretleri; yetişkin 10 Euro ve öğrenci 2 Euro.  

Museo Dell’Opera Del Duomo: Meydanda göreceğiniz diğer önemli nokta Floransa Dell’Opera Del 

Duomo Müzesi. Bu müze; 13. Yy’da yapılan bu katedralin çan kulesini gözetleyebilmek amacı ile 

yapılmış, daha sonra vaftizhanede yer alan bazı önemli eserler daha iyi muhafaza edebilmek adına 

burada tutulmaya başlanmış ayrıca günümüzde katedral müzesi olarak kullanılıyor. Vaftizhaneden 

buraya muhafaza edilmesi için getirtilen yapıların arasında en önemli olanlar; San Giovanni’nin vaftizi 

ve Giovanni D’Ambrogio’nun önemli bir eseri olan Meryem Ana Heykeli. Müzede bulunan Meryem 

Ana Heykeli 700 yıllık bir heykel ancak bir parmağı kırık, sebebi ise; müzeyi ziyaret eden Amerikalı 

turist bir kadının heyecanlanarak Meryem ananın elini tutmaya çalışması. Giriş ücreti 6 Euro.  

Galleria dell'Accademia: Meydan’da işiniz bittikten sonra meydana çıkan Via Ricasoli caddesine girin 

ve 58 numarayı görene kadar devam edin, 58 numarada göreceğiniz müze Galleria dell'Accademia. 

Bu müze; 1563 yılında kurulan ve Avrupa’da çizim, resim, heykel tekniklerinin öğretildiği ilk okul olma 

özelliğini de taşıyan önemli bir müze. Müze çok geniş bir sanat koleksiyonu sergisine sahip ayrıca 

Michelangelo’nun 1501-1504 yılları arasında yaptığı en ünlü eseri olan ve İncil’de Goliath’ı öldüren 

kahramanı betimlediği Davut Heykeli (David) de bu müzede yer alıyor. Bunların haricinde Venüs ve 

Cupido’yu da görebileceğiniz bir müze. Müze’de göreceğiniz Davud heykelinin birebir replikalarını 

Piazza della Signoria ve Piazzale Michelangelo’da da görebilirsiniz. Giriş ücretleri; yetişkin 23 Euro ve 

öğrenci ise 16.75 Euro.  

San Lorenzo Basilica: Müzeyi gezdikten sonra aynı caddeyi kullanarak tekrar meydana doğru dönün, 

yürüdüğünüz caddeyi kesen 2. cadde Via Del Pucci’ye geldiğinizde sağa dönün ve bu caddeden devam 

edin, 150-200 metre sonra kubbesinden tanıyacağınız ve solunuzda kalacak olan yapı San Lorenzo 

Bazilikası. Bu bazilika; mimari planı Brunelleschi tarafından 15. yüzyılda yapılan, Giovanni di Bicci 



de’Medici tarafından finanse edilerek inşa edilen ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı hiçbir zaman 

tamamlanamayan ayrıca neredeyse tüm Floransa fotoğraflarında görebileceğiniz bir yapı. Bazilikanın 

içerisinde görecekleriniz; bronz kürsü, Donatello’nun eşyalarının konulduğu oda, Filippo Lippi’nin 

bildirisi, kuzey duvarda yer alan Aziz Lawrence’sın Şehadeti eseri, Buontalenti’nin kubbesi, 

Michelangelo’nun Merdivenleri ve Donatello’nun Vaiz Kürsüleri. Bazilikanın yanında yer alan 

şapellere Medici Ailesi’nin bazı üyeleri defnedilmiş ayrıca ortasında Cosimo’nun mezarı bulunuyor. 

Giriş ücreti 3.5 Euro.  

Santa Maria Novella Basilica: Pazar alanını gördükten sonra pazarın tam karşısında olan Via 

Sant’Antonino caddesine girin ve karşınıza çıkacak olan göbeğe kadar yürüyün. Göbekten karşıya 

geçtiğinizde göreceğiniz yapı ana tren garının hemen yanında bulunan Santa Maria Novella Bazilikası. 

Bu bazilika; 13. Yy’da Dominikliler tarafından yapılan ve dış kısmı 15. Yy’da yenilenen ayrıca yenileme 

çalışmaları sırasında sütunların olduğu kısım genişletilen ve sunak kısmı da alçaltılan bir kilise. 

İçerisinde; Masaccio’nun fresk çalışmalarından Üçleme’yi, Ucello’nun Yeşil Revak’ını, I. Cosimo’nun 

karısı ve nedimelerinin kurtuluşu ile lanetlenmesinin betimlendiği İspanyol Şapeli’ndeki freskleri, 

Filippo Strozzi Şapeli’ndeki Drusiana’yı hayata döndüren Aziz Yahya ve ejderhayı öldüren Aziz Filippo 

freskini, Tornabuoni Şapeli’ndeki Ghirlandaio’nun Vaftizci Yahya’nın Yaşamı freskini görebilirsiniz. 

Giriş ücretleri; yetişkin 5 Euro ve öğrenci 3.5 Euro.  

Piazza della Repubblica: Bazilikanın karşısında bulunan parkın yanında ki Via Delle Benne Donne 

caddesine girip dümdüz devam edin, cadde bittiği yerden sola kıvrılıyor ve siz yine caddeyi takip edip 

Via Degli Strozzi caddesine gireceksiniz. Birkaç yüz metre sonra yolun çıkacağı meydan Piazza della 

Repubblica. Bu meydan; Floransa’da alışveriş denilince ilk akla gelen yerlerden birisi, birçok ünlü 

mağazanın yanı sıra irili ufaklı butikler ve batısında Zafer Takı yer alıyor ayrıca Floransa’nın en ünlü 

kafesi olan Giubbe Rosse ve şehrin en büyük alışveriş merkezi olan Rinascente de bu meydanda 

bulunuyor. Bu meydanda yaz aylarında panayır kuruluyor, etkinlikler düzenleniyor ve her daim 

hareketli. 

Mercato Del Porcellino: Bu meydana bağlı olan Via Calimala caddesinden nehir istikametine doğru 

yürüdüğünüzde 200 metre sonra hemen sağınızda sütün yapılarından tanıyacağınız üstü kapalı 

kenarları açık olan çarşı alanı; Mercato Del Porcellino. Burası; 16. Yy’da yapılmış ve o zamandan bu 

zamana kadar aktif olarak kullanılıyor. Bir Rönesans mimarisini temsil ediyor ve yapıldığı dönemde 

yoğunluklu olarak ipek ve değerli ürünlerin satıldığı bir yer konumundaymış. İçerisinde bir piglet 

çeşmesi yer alan ve turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilen, şehrin en ünlü ve en eski çarşısı.  

Piazza Della Signoria: Çarşı alanını sağınızda geçtikten 50 metre sonra sol tarafınızda kalacak olan 

geniş cadde Via Vacchereccia caddesine girip devam ettiğinizde yol sizi Piazza Della Signoria yani 

Signoria Meydanı’na çıkaracak. Bu meydan; bir açık hava müzesini andırıyor ve bünyesinde; Meclis 

Salonu olan Salone Dei Cinquecento, Neptün Çeşmesi, Giambologna’nın atlı Grandük I. Cosimo 

heykeli ve mermerden oyulma Sabin Kadınların Kaçırılması heykeli, etrafı su perileri ile çevrili 

Ammannati’nin Neptün Çeşmesi, Cellini’den Perseus, Palazzo Vecchio, Antik Roma Heykelleri ile 

bezeli Loggia dei Lanzi, Loggia dei Lanzi’nin tepesinde bulunan Uffizi Kafe ve Cellini’den Perseus 

heykelini barındıran adeta bir sanat galerisi. Michelangelo’nun günümüzde Accademia’da bulunan 

dünyaca ünlü Davud Heykeli’nin ilk konulduğu yer burası ayrıca popüler bir toplanma alanı ve 

Floransa’nın 2. büyük meydanı olma ünvanına sahip. Meydanda göreceğiniz altında heykeller olan 

Loggia dei Lanzi; Floransa’da üstü kapalı bir platform olarak inşa edilmiş, 14. Yy’da kent yetkilileri 

törenleri buradan izlemiş ve 18. Yy’dan sonra ise açık hava heykel müzesine dönüştürülmüş. Bu 

yapıda göreceğiniz heykeller ise; Cellini’den Perseus, Giambologna’dan Sabin Kadınların Kaçırılışı, 

Medici Ailesi’nin bağışladığı Herkül ve Kentauros.  

Palazzo Vecchio: Signoria Meydanı’nda göreceğiniz en önemli yapı Palazzo Vecchio yani Vecchio 

Sarayı. Bu saray; Arnolfo de Cambio tarafından 14. Yy’da tasarlanmış ancak bugün ki görünümüne 16. 



Yy’da geçirdiği yenileme çalışmasıyla kavuşmuş, zemin katında adını 500 üyesi olan konseyden alan 

Beş Yüzler Salonu bulunuyor, süslemeleri Vasari tarafından yapılan ve Michelangelo’nun Zafer 

Heykeli’ne de ev sahipliği yapıyor. Sarayın yan tarafındaki kısımda bir laboratuvar ve araştırma 

merkezi resimleriyle kaplı Studiolo Di Francesco I bulunuyor ayrıca 2. katında; Vasari’nin hava, su, 

toprak ve ateşi betimlediği Elementler Odası’nı, Leylaklar Odası’nda; Donatello’ya ait Judith ve 

Holofernes eserini, Zambaklar Odası’nda; Roma devlet adamları tasvir edilen ve I. Cosimo’nun eşine 

ait olan Eleonora di Toledo’nun Odalarını ve erdemli kadın resimleriyle bezenen Verrochio’dan bronz 

Yunuslu Putto çeşmesini görebilirsiniz. 94 metrelik çan kulesine sahip olan bu sarayı rehberli turlar ile 

gezerseniz herkese açık olmayan bazı kısımlarını da görebilirsiniz, bu turlar yaklaşık 1.5 saat sürüyor. 

Giriş ücretleri; yetişkin 10 Euro ve öğrenci 8 Euro.  

Piazza Di Santa Croce: Signoria Meydanı’nda işiniz bittiyse; bu meydana bağlı olan Via Dei Gondi 

caddesine girin ve karşınıza bir meydan çıkana kadar yürüyün, kısa bir yürüyüşün ardından yolun 

çıkacağı meydan; Piazza Di Santa Croce Meydanı. Bu meydanda göreceğiniz bazilika ise Santa Croce 

Bazilikası. Bu bazilika; 13. Yy’da Duomo ve Palazzo Vecchio’yu da tasarlayan Arnolfo di Cambio 

tarafından inşa edilmiş ayrıca içerisinde Aziz Francis ve Aziz John’un tasvir edildiği freskleri ile ünlenen 

Bardi ve Peruzzi Şapelleri bulunuyor. Bu dini merkezde; Brunelleschi tarafından yapılan Cappella 

Pazzi’nın girişini, Gaddi’nin 1380 yılında yaptığı Kutsal Haçın hikâyesini anlatan eseri, müze kısmında 

Cimabue imzalı çarmıh ve Rönesans dönemine ait diğer önemli eserleri de görebilirsiniz. Giriş 

ücretleri; yetişkin 6 Euro ve öğrenci 4 Euro.  

Uffuzi Galerisi: Bazilikayı gördükten sonra önünde bulunan caddeden aşağı doğru nehir kenarına inin, 

nehir kenarına indiğinizde sağa dönün ve kıyıdan yürümeye devam edin. Nehir üzerinde gördüğünüz 

o ünlü dikkat çeken köprüye gelmeden, 50 metre geride kıyıda göreceğiniz müze Uffuzi Galerisi. Bu 

galeri; Mimar Vasari tarafından 1560-1580 yılları arasında Dük I. Cosimo’nun çalışma ofisi olarak inşa 

edilmiş ancak daha sonra galeriye dönüştürülmüş, Vasari’nin en büyük eseri olarak kabul ediliyor 

ayrıca içerisinde; Medici Ailesine ait kişisel sanat koleksiyonlarını görebileceğiniz dünyaca ünlü bir 

galeri. Tiziano, Boticelli, Piero Della Francesca, Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Donatello, 

Ognissanti, Paolo Uccello, Raffael ve Parmigianino’nun paha biçilemez eserlerini görebileceğiniz 

galerinin giriş ücretleri; yetişkin 6.5 Euro ve öğrenci 3.25 Euro.  

Ponte Vecchio: Galeriyi gezdikten sonraki durağınız hemen karşısında bulunan köprü, Floransa’nın 

simgesi Ponte Vecchio. Bu köprü; 1345 yılında inşa edilen ve geçmişten günümüze üzerinde her 

dönem dükkânları barındırmış olan bir köprü. Bu köprü; üzerinde bir dönem kasap, tabakhane ve 

demir atölyelerinin bulunması nedeniyle oluşan kötü koku ve gürültüden dolayı şehir sakinlerini ve 

Dük I. Ferdinand’ı rahatsız etmiş, 1593 yılında bu gerekçelerle kapatılan küçük dükkânlar yeniden inşa 

edilerek mücevher ve altın işlemeleri satan hoş kuyumculara dönüştürülmüş. Her daim hareketli olan 

ve üzerinde bulunan dükkânlardan alışveriş yapabileceğiniz ayrıca akşamları mükemmel 

manzarasında gün batımını izlemeniz gereken bir başyapıt. Ponte Vecchio’nun alt kısmı üç kemerli bir 

Ortaçağ Köprüsü ve üzerinde Ortaçağ döneminden kalma Mannelli Kulesi bulunuyor. Bu kulenin 

etrafından dolaşan Vasari Koridoru; 16. Yy’da Giorgio Vasari tarafından yapılmış ve yapılma amacı 

Pitti ile Uffizi’yi birbirine bağlayarak Medici Ailesi’nin halka karışmadan koridordaki resimlere bakarak 

gidip gelmelerini sağlamakmış. Köprüde göreceğiniz büst Floransalı ünlü kuyumcu Cellini’nin 1900 

yılında yerleştirilen büstü.  

Palazzo Pitti: Ponte Vecchio’dan karşıya geçtikten sonra 100 metre ileride ve sağınızda göreceğiniz 

saray; Pitti Sarayı. Burası; 1457 yılında Brunelleschi tarafından tasarlanan ve Luca Fancelli tarafından 

Pitti Ailesi için yapılan ancak daha sonra 16. Yy’da Medici Ailesi’ne satılan bir saray. Günümüzde 

Medici Ailesine ait eşyalar olduğu gibi korunuyor ayrıca içerisinde 5 adet müze ve galeri bulunuyor. 

Sarayın 1. katında; 16. ve 17. Yy’dan kalan önemli resimlerin bulunduğu Palatine Galerisi’ni, 1 ve 5 

numaralı odalarında muhteşem tavan fresklerini ve yine 1. katında Kral Daireleri’ni görebilirsiniz. 



Saray içerisinde 19. Yy. tasvirlerini, Justus Susterman tarafından yapılan Medici portreleri ile beyaz ve 

altın renkli tavanlarını mutlaka görmelisiniz. Sarayın son katında Modern Sanat Galerisi ve bu 

bölümde 19. ve 20. Yy. sanat eserleri bulunuyor. Bunların dışında ise Porselen Müzesi ve Kostüm 

Galerisi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretleri; yetişkin 20.5 Euro ve öğrenci 14 Euro.  

Boboli Gardens: Pitti Sarayı’nın hemen arkasında göreceğiniz ormanlık alan Boboli Bahçeleri. Bu 

bahçeler; Floransa’da yer alan ve dünyanın en ünlü bahçelerinden birisi. 1550 yılında Medicilerin Pitti 

Sarayı’nı almalarından sonra yapılan ve Floransa’nın güzel manzarasını izlenebileceğiniz bu bahçelerin 

içerisinde; gerçekten görülmesi gereken bir amfi tiyatro, Giusto Utens’in Boboli Bahçeleri ve Ay 

Tabyası resmi, gül bahçesinden geçilerek gidilen Porselen Müzesi ve servilerin yolu Viottolone 

bulunuyor. Bunların haricinde; L’Isolotto adacığı, Zanobi del Rosso’nun bitkileri korumak için yaptığı 

limonluk bölüm, Cioli’den Bacchus Çeşmesi ve La Grotta Grande mağarası bulunan bir kompleks. Giriş 

ücretleri; yetişkin 13.75 Euro ve öğrenci 10.25 Euro.  

Piazzale Michelangelo: Bahçeleri gezdikten sonra nehir kenarına inin ve karşıya geçmeden sağa 

dönün, nehir kıyısından dümdüz devam edin ve karşınıza çıkacak olan Piazzale Michelangelo 

tabelalarını takip ederek Michelangelo Tepesi’ne tırmanın. Tepede bulunan bu meydan Floransa’nın 

en ünlü meydanlarından birisi ve muhteşem Floransa şehrinin, muazzam manzarasını 

seyredebileceğiniz bir nokta. Bu tepede Michelangelo’nun heykellerini görebilir ve hediyelik eşya 

dükkânlarından alışveriş yapabilirsiniz. Yürüyerek çıkmaya cesaret edemezseniz S.M.N tren garının 

karşısından 12 numaralı otobüse binebilirsiniz.  

Hills Of Fiosele: Floransa’nın diğer ünlü tepesi ise Fiosele Tepesi. Burası; M.Ö 9. Yy’dan kalmış ve 

keşifler sonucu Roma Hamamları, Antik Tiyatrolar ve 996 yılında inşa edilen bir kilise bulunmuş ayrıca 

Floransa zenginlerinin ikâmet ettiği bölge olarak da tanınıyor ve muhteşem Floransa manzarasını 

izleyebiliyorsunuz. Floransa’ya bağlı bir kasaba. Buraya ulaşımı sağlamak için San Marco 

Meydanı’ndan kalkan 7 numaralı otobüse binmeniz gerekiyor ve yol 30 dakika sürüyor. Eğer akşam 

yemeği vaktine kalmışsanız mutlaka manzarası olan bir restoran seçin ve orada yiyin.  

 

Floransa Hakkında Faydalı Bilgiler;  

Firenze Card: Eğer Floransa’da çok fazla müze gezecekseniz ve toplu taşıma kullanacaksanız mutlaka 

şehir kartı alın çünkü müzeler çok pahalı. Kart 2-3 müzede kendini amorti eder. Firenze Card; aktif 

hale getirildikten sonra 72 saat boyunca şehrin belli başlı müzelerine, sanat galerilerine, bahçelerine 

ve saraylarına sıra beklemeden ücretsiz girmenizi ayrıca tramvay ve otobüslerden sınırsız 

yararlanmanızı sağlar. 50 € karşılığında alacağınız bu kart ile 50’den fazla müze ve galeriyi 

gezebilirsiniz. 

1- Floransa genel anlamda küçük bir şehir ama elbette 1 günde gezip bitiremezsiniz o yüzden rotanızı 

ikiye bölün ve rahat rahat gezin. Toplu taşımaya ihtiyaç duymayacak, yürüyerek gezeceksiniz ki zaten 

Floransa’nın tüm sokakları görülmeyi hak ediyor.  

2- Eğer Floransa’ya Haziran ayında gelmişseniz; Santa Croce Meydanı’nda, San Giovanni Battista 

Günü kapsamında yapılan ve İtalya’nın tarihi futbol etkinliği olan Calcio Storico Fiorentino yani 

‘Fiorentino Futbolu’ turnuvası düzenleniyor, mutlaka katılmalısınız. Herhangi bir kuralın olmadığı bu 

futbol türünde hem eli hem de ayağı kullanmak serbest, tek amaç öyle ya da böyle karşı tarafa gol 

atmak ve hatta oyunun ana teması dayağın da serbest olması. Her oyun 50 dakika sürüyor, her 

takımda 4 kaleci, 3 defans, 5 orta saha ve 15 golcü olmak üzere toplamda 27 oyuncu bulunuyor. Bilet 

fiyatları 25-30 Euro civarında oluyor. 



3- Floransa’nın şebeke suyu içilebilir durumda o yüzden para verip de su satın almayın, herhangi bir 

musluktan ya da çeşmeden doldurup içebilirsiniz. İtalya’nın her şehrinde birçok köşe başında çeşme 

görebilirsiniz, suları çok lezzetlidir kısaca gönül rahatlığı ile içebilirsiniz. Şişe su almak isterseniz küçük 

su 2 Euro.  

4- Floransa’da taksi kullanmayı düşünüyorsanız fiyatlar pek uygun değil, taksimetre 3.12 Euro ile 

açılıyor ve kilometre başına 0.75 Euro atıyor.   

5- Çantanızı bırakmak isterseniz S.M.N tren garında luggage var, ilk 5 saat 6 Euro ve sonraki her saat 

0.90 Euro ekleniyor. Havaalanında locker vardı ancak şu an havaalanını büyütme çalışmaları olduğu 

için lockerlar kaldırıldı, ileride fiyatı ne kadar olur bilemem.  

6- Dışarıda sabahlamayı düşünüyorsanız; S.M.N garı 01.30-04.15 arasında kapalı oluyor ama önünde 

ya da arkasında yatabilirsiniz. Havaalanı 05.00’da açılıyor o yüzden en güzel seçenek Michalengelo 

Tepesi. Tepeye çıkın, kendinize manzaralı bir yer beğenin, tulumu atın ve içine girin.  

7- Floransa’nın tüm müzelerinde, meydanlarında, tren garında ve havaalanında wi-fi var, aklınızda 

bulunsun.  

8- Bilet alacağınız yerlerde öğrenci indirimi istemeyi unutmayın. Isic kartınız yanınızda olsun yoksa 

Türkiye öğrenci kimliğinizi kullanın ancak bandrolü olmasında fayda var çünkü bazı görevliler 

öğrenciliğinizin devam edip etmediğini kontrol edebiliyorlar. Hangi ülkede okuduğunuzu sorarlarsa 

Yunanistan falan deyin zira AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının öğrencilerini öğrenciden 

saymayabiliyorlar. 

9- Ucuz market ararsanız; Aldi, Lidl, Conad ve Eurospin. En iyisi Eurospin aklınızda bulunsun.  

10- Kahvaltı için Subway’den büyük boy sandviç yaptırın ve ikiye böldürün, yarısını sabah yarısını 

öğlen yiyin ki iki öğünü de aradan çıkarmış olun. Isic kartınızı gösterin ve öğrenci indirimi isteyin.   

11- Eğer vaktiniz varsa kano turlarına katılabilirsiniz. Kürekçiniz aynı zamanda rehberiniz olacaktır, 

size tüm Floransa’yı anlatacak, manzarayı izleyerek şarabınızı yudumlayacak ve ünlü İtalyan 

Aperitivo’larından atıştırabileceksiniz. Kano turları şöyle; öncelikle rehber ile Via de‘Lamberti 1 

adresinde buluşuyorsunuz, size yürüyerek kısa bir Floransa turu yaptırıyor, ardından kanoya 

biniyorsunuz ve Arno Nehri gezisi yapıyorsunuz. Tur 75 dakika sürüyor, fiyatlar ise; yetişkinler için 39 

Euro ve öğrenciler için 35 Euro.  

12- Floransa’da bir yere ulaşmak için olmasa da etrafı seyretmek için en az bir kere tramvaya binin 

derim. 

13- Floransa’ya kadar gitmişken yanı başında olan; Siena, Pisa ve Cinque Terre şehirlerinden en az 

birisine günübirlik mutlaka ama mutlaka gidin.   

14- Floransa’da Secret Bakery diye bir olay var. Bu olay; bildiğiniz Türkiye’de fırınların gündüz 

satılacak ekmeklerin geceden yapılması ve bizim de gece gidip sıcak ekmek alma olayımız. Secret 

olmasının sebebi de tabelalarının olmaması; gece 2 de açılıyorlar, gündüz satılması için tatlı tuzlu 

hamur işi yapıyorlar ve siz de kokuyu takip ederek mekânı buluyorsunuz. Adreslerine şehre gitmeden 

önce internetten bakabilirsiniz.  

15- Eğer Roma’ya gitmeyecekseniz mutlaka dondurma yiyin çünkü bir daha dünyanın hiçbir yerinde 

gerçek İtalyan dondurması yiyemeyebilirsiniz.  

*Floransa’da kaç gün kalınmalıdır derseniz; en az 2 tam gün kalınmalıdır.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


