
Deze stadswandeling loopt langs een aantal bezienswaardigheden van Arezzo. 
 

De wandeling begint in Il Prato, het stadspark achter de dom van Arezzo. In dit 
park staat een monument ter ere van de Italiaanse dichter Petrarca, die in 

Arezzo geboren is.  
Het loont om even langs de rand van het park te lopen om zo te genieten van 
het uitzicht op de omgeving. 

 
Door de Via Riscoli loop je langs Il Duomo. Je krijgt het gevoel alsof de 

hoofdingang en het voorportaal van de dom aan de verkeerde kant van de kerk 
zitten. 
Je loopt de dom en het kerkplein voorbij en blijft de Via Riscoli volgen. Bij de 

eerstvolgende straat sla je rechtsaf de Via di Sassoverde in. Deze blijf je volgen 
tot je bij de Chiesa San Domenico komt op het gelijknamige pleintje. 

Van hieruit keer je weer terug naar Il Duomo, naar het Piazza della Libertà. Hier 
ligt het gemeentehuis met de vierkante, gekanteelde toren. 
 

Je slaat rechtsaf en volgt de Via Cesalpino. Na 250 meter sla je rechtsaf de Via 
Cavour op. Voorbij de Chiesa San Francesco ga je weer linksaf over de Via Guido 

Monaco. Die blijf je volgen tot je op het grote ronde verkeersplein komt. 
Je slaat hier links af de Via Roma in, die even verder overgaat in de Via 
Francesco Crispi. Na 300 meter kun je links het park inlopen met de ruïne van 

het oude Romeinse amfitheater. 
 

Vanuit het park loop je een klein stukje terug de Via Margaritone in; 100 meter 
verder kom je op het Piazza San Agostino met de gelijknamige kerk. 
Vanaf dit plein loop je de Via Guiseppo Garibaldi in, waarna je rechtsaf slaat de 

Corso Italia in. Je kunt deze straat helemaal aflopen totdat je weer bij het Prato 
(waar de wandeling is gestart) uitkomt, maar het loont de moeite om na 300 

meter even rechtsaf de Via Seteria in te slaat, zodat je op het mooie Piazza 
Grande uitkomt. 
 



 


