FAKTA FLORENS
Folkmängd: 370 000
Flyg: KLM och Lufthansa flyger båda för under 2 500 kr.
Åk: Hela våren och hösten. Då Florens ligger inåt landet
kan det bli lite väl varmt under högsommaren.

Fantastiska
Florens
Mitt bland Toscanas böljande kullar och dalar står Florens och bjuder på såväl några
av världens mest kända konstverk som det omtalade toskanska köket.
APG har tipsen för en resa till renässansens epicentrum.
Text: Carl M Sundevall • Foto Dan Kullberg
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A Perfect Guide : Bo
RIVA LOFTS
Arkitekten Claudio Narci hade tidigare sin studio i
denna gamla 1800-talskvarn men ritade om det till
tio såväl designnördiga som mysiga hotellrum; några
med terrass mot floden Arno, nästan alla med egna
kök och samtliga med privat ingång. Riva Loft ligger
en bit bort från såväl sevärdheter som restauranger,
men är med dess trädgårdar och pool också en oas
att vila ut i mellan turerna på stan.
Via Baccio Bandinelli 98
rivalofts.com
CONTINENTALE
Precis vid Ponte Vecchio tronar detta designhotell av
kläd- och skodesignern Ferragamo. Den fantastiska
takbaren är populär, speciellt på sommaren och
inte bara bland hotellgäster. Om du har råd och har
tur, boka penthouse-sviten på sjunde våningen. Att
kunna ligga i badkaret med 360-graders utsikt över
Florens är värt pengarna bara det.
Vicolo dell’Oro 6R
lungarnocollection.com
3 FOUR SEASONS HOTEL FIRENZE
Om du som de flesta andra åker till Florens för att
uppleva konst, äta av det toskanska köket och gå i
vackra trädgårdar, så behöver du aldrig lämna detta
hotell. Det har allt. Dess överdådiga renässanssviter
ligger nämligen inbäddade i 1400-talsslottet Palazzo
della Gherardesca. Det är inte kulisser. Det är på
riktigt.
99 Borgo Pinti
fourseasons.com/florence
GALLERY HOTEL ART
Rummen bär en prägel av sparsmakad europeisk New
England-stil medan restaurangen bjuder på asiatisk
fusion. Som namnet antyder bjuds det även på
konstutställningar, företrädesvis fotografiska sådana.
Bland namnen syns Steven Klein samt Lise Sarfati,
och för stunden ställer Elliot Erwitt ut.
Vicolo Dell’oro 5
lungarnocollection.com
3 JK PLACE
Liksom Gallery Hotel Art designat av Florens egen
stjärnarkitekt Michele Bönan och därför populärt
hos den mer trendkunniga publiken. Med 20 rum
i ett eget townhouse är hotellet också en intim
och välregisserad upplevelse, med bland annat
en marockansk innergård samt detaljer som
kashmiröverdrag på fåtöljerna och en sprakande
brasa inne i den mysiga salongen.
Piazza Santa Maria Novella 7
jkplace.com
PALAZZO MAGNANI FERONI
Istället för att trycka in 20 rum i denna villa har
detta boutiquehotell satsat på tolv större sviter,
jämte biljardrum, enorma salar och en stämningsfull
frukostdel. Lunch eller kvällsdrink intas uppe på taket
med utsikt över Florens takåsar.
Borgo San Frediano 5
palazzomagnaniferoni.com
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VILLA MANGIACANE
En mil utanför Florens, mitt i den toskanska grönskan,
rustade sydafrikanen Glynn Cohen upp en gammal
gård för drygt tio år sedan. Resultatet är ett lummigt
Xanadu, tillräckligt nära Florens för att se spirorna på
Duomo men tillräckligt långt bort för att fullt kunna
andas ut. Maten är gjord med samma kärlek och
ambition som resten av villan, för att inte tala om
spa-delen.
Via Faltignano 4
mangiacane.com
FLOROOM
Hipster-bed’n’breakfast med centralt läge. Eller låt
oss säga lägen. Floroom 1 ligger nära floden och
byggdes först, medan Floroom 2 ligger närmare
tågstationen och är en nyare skapelse; båda av
samma florentinska par. Då det är ett b’n’b kan man
inte förvänta sig samma servicenivå som på ett hotell,
men i utbyte får man mer personlig service samt
känslan av att få rå om sig själv för en stund.
Via del Pavone 7 / Via del Sole 2
floroom.com

A Perfect Guide : Äta
ROBIGLIO
En riktigt gammeldags pasticceria, det vill säga
ett bageri som fokuserar på kaffebröd och andra
sötsaker, som legat på adressen sen 1928. Köp med
eller sätt dig inne i terummet och njut av deras
välkända briocher, deras egna hasselnötsglass eller
cannoli – det ”Sopranos”-kända bakverket från södra
Italien med söt smaksatt ricottaost i frasiga skal.
Robiglio finns även på tre andra adresser, men på Via
dei Servi ligger originalet.
Via dei Servi 112r
robiglio.it
L’INCONTRO
Hotel Savoys restaurang L’Incontro funkar oavsett
humör och sällskap. Mycket för att de erbjuder
den svenska sinnebilden av italiensk mat, som
caprese, linguine vongole, saffransrisotto, carpaccio,
kalvkotletter och tiramisu. Allt vällagat och fräscht,
utan att vara stabbigt av för mycket olivolja.
Piazza della Repubblica 7
hotelsavoy.it/dining
CIBRÈO
Cibrèo är en klassisk florentinsk stuvning, känd för
att franska 1500-talsdrottningen Katarina av Medici
var så förtjust i den att hon, utan framgång, försökte
lansera den i Frankrike. Under detta namn döljer sig
idag ett café, en trattoria och en restaurang på varsin
sida om Via del Verrocchio. Stämningen är medveten
och stimmig på alla ställena, så det är bara att välja
del efter mage och plånbok.
Via del Verrocchio 8r
edizioniteatrodelsalecibreofirenze.it
# IMPONERANDE HOTELLTRÄDGÅRD
Överdådiga Four Seasons Hotel Firenze ligger i 1400-talsslottet
Palazzo della Gherardesca, och hotellets trädgård imponerar minst
lika mycket som rummen.
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ENOTECA PINCHIORRI
Innehavare av tre Michelinstjärnor – dessutom den
första restaurangen i världen att få tre stjärnor med
en kvinna bakom rodret. Hemligenheten bakom
succén kan vara att kocken Annie Feolde är uppväxt
i Frankrike och därmed kombinerar kunskap kring två
av världens bästa kök.
Via Ghibellina 87
enotecapinchiorri.it
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OLIO & CONVIVUM
Gourmetmatvaror, vin, ost och salami där fram,
spännande toskansk matlagning där bak. Försök
få ett av borden inne i det öppna köket, och var
inte rädd för att prova dig igenom det väl avvägda
vinsortimentet.
Via Santo Spirito 4
conviviumfirenze.it
LE VOLPI E L’UVA
En av Florens många enotecas, vinbarer. Det som gör
”Räven och druvorna” så speciellt är deras ovanliga
vinsortiment, där det gärna dyker upp högkvalitativa
flaskor och producenter som du aldrig hört talats
om. Främst med inriktning på italienska och franska,
förstås. Ostar och charktallrikar, även i tillagad form,
gör rävgrytet komplett.
Piazza de’ Rossi 1
levolpieluva.com
GELATERIA DEI NERI
Florens kryllar förstås av glassalternativ, men för
konnässören är det värt att ta omvägar för de riktigt
bra ställena. Neri har inte bara smekande glass i
spännande smaker, utan erbjuder även sorbet och
sojaglass.
Via dei Neri 22
TRATTORIA SOSTANZA
Ser i mycket ut som en fransk bistro med dess
kakelväggar, pinnstolar och vita dukar. Men Il Troia,
som det kallas i folkmun, serverar klassiskt italienskt
käk för en billig penning. Bistecca alla Florentina är
ett måste och försök, om du slipat på italienskan, att
slå dig i slang med bordsgrannen. Detta är ett äkta
stammishak, gubben bredvid kanske har suttit på den
platsen i 30 år.
Via del Porcellana 25

A Perfect Guide : Se
GALLERIE DELL’ACCADEMIA
Högrenässansens främsta skulptör, Michelangelo,
verkade i Florens och hans konst finns att se på flera
platser i stan. På detta konstmuseum står framför allt
annat hans, och kanske världens, mest kända staty:
den över fem meter höga ”David”. Ska du bara se ett
konstverk i Florens, gå hit.
Via Bettino Ricasoli
uffizi.firenze.it/musei/?m=accademia
GALLERIA DEGLI UFFIZI (UFFIZIERNA)
Andra punkten, om det är klassisk konst du vill
åt, anses med all rätta Galleria degli Uffizi vara ett
av världens främsta konstmuseer. Namn som Da
Vinci, Rafael, Giotto och Gentileschi stoltserar längs
väggarna, men främst är förstås Botticellis ”Venus
födelse”. Köp biljett i förväg på nätet så slipper
du köerna.
Piazzale degli Uffizi
uffizi.firenze.it
PONTE VECCHIO
För de som spelade ”Assassins Creed II” mest känd
som platsen för det inledande bråket mellan Ezio och
Vieri, men även icke-nördar har något att hämta av
denna besynnerliga byggnadsbro från 1345. Möjligtvis
avnjuts den dock bäst på avstånd, nerlusad med
guldnasare och ficktjuvar som den är. En rolig detalj
är att uttrycket bankrutt sägs härstamma härifrån, när
skuldtyngda köpmäns salubord (”banco”) förstördes
av soldater (”rotto”).
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GIARDINO DI BOBOLI (BOBOLIPARKEN)
Denna vidsträckta park anlades på 1500-talet och
innehåller statyer från renässansen och framåt, bland
annat av Giambologna. Parken har en fin utsikt över
stan, bjuder på såväl mäktiga alléer som små dammar
och är ett underbart ställe att dra sig undan till för
picknick under de varmaste dagarna – även om
turisthorderna har en förmåga att dyka upp även här.
Piazza Pitti
uffizi.firenze.it/musei/?m=boboli
MUSEO SALVATORE FERRAGAMO / MUSEO
DELLA FONDAZIONE ROBERTO CAPUCCI
I Italien fotar de inte bara kläder och lägger upp på
en blogg. Oavsett om det är skor (Ferragamo) eller
klänningar (Capucci) så finns hela museer tillägnade
specifika modeskapare. Båda dessa museer visar
såväl de faktiska kreationerna som mönster och
skisser, och det hela är mer fascinerande än du tror.
Ett måste för alla riktiga fashionistas.
Piazza Santa Trinita 5
museoferragamo.it
Costa San Giorgio 2
fondazionerobertocapucci.com

A Perfect Guide : Shoppa
FLO CONCEPT STORE
Lokal medveten design. Butiken säljer barn- och
kvinnokläder gjorda av återvunna material och
anställer handikappade i produktionsledet, och har
även en hel del spännande vintage – vissa modehus
skänker till och med plagg från gamla kollektioner
till Flo.
Lungarno Corsini 30/34 R
flo-firenze.org
LORENZO VILLORESI
Du kan köpa färdiga parfymer hos denna doftmästare,
men desto mer intressant är att beställa tid och få
en personlig doft designad uppe i ateljén. Det blir ett
litet äventyr i sig.
Via dei Bardi 12
lorenzovilloresi.it
FLOW STORE
Inte att missta för Flo ovan. Flow är istället inriktade
på gubbluktande hipsterkläder, men utan att ramla
i den vanliga Acne-fällan där du hittar samma
(svenska) kläder som i liknande butiker över hela
jordklotet. Både för män och kvinnor. Deras skobutik,
på Via Sassetti runt hörnet, är också ett måste.
Via dei Vecchietti 20r
flow-store.it
SPACE OUTLET
För att shoppa billigaste möjliga Prada och Miu Miu
så får du ta tåget en halvtimme till Montevarchi och
sen taxi. Ett kölappsystem bestämmer när du får
komma in bland kläderna, men oftast är det värt det.
Denna outlet har även Linea Rossa, Jil Sander och
Helmut Lang.
Localita Levanell, Montevarchi
prada.com
SOCIÉTÉ ANONYME
Betonggolv, hårda takkannor, lackade trähyllor
med skjuthyllor samt hängande metallknektar.
Du kan stilen. Det här är en konceptbutik ända
ut i fingerspetsarna, med märken som Comme
des Garcons, Maison Martin Margiela, YMC och
svenska Hope. Mest spännande är dock deras eget
märke, som enklast förklaras med att västerländska
tweedkostymer möter japanska kimonos. För kvinnor.
Via Niccolini, 3f
societeanonyme.it
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