
Een korte wandeling langs de hoogtepunten van Siena. 
 

Als je met de auto naar Siena gaat kun je het beste parkeren aan de 

noordoostkant van de stad, op de parkeerplaats (of in de parkeergarage) San 
Francesco. Deze parkeerplaats ligt beneden aan de heuvel waarop de stad is 

gebouwd. Vanaf de parkeerplaats/-garage ga je met roltrappen omhoog naar de 
oude stad naar het Piazza San Francesco, waar de wandeling begint en eindigt. 

 
Vanaf de roltrappen loop je door de Via di Sinitraia langs de Basilica di San 
Francesco naar het plein met dezelfde naam. Aan de overkant van het plein loop 

je de Via dei Rossi in; na een kleine 300 meter komt die uit op de Bianci di 
Sopra, die je links inslaat. Op een gegeven moment gaat deze straat op een Y-

splitsing over in de Via di Città, de belangrijskte winkelstraat in Siena. 
 
Als je deze straat afloopt, zie je aan de linkerkant al snel de smalle straatjes, die 

je naar het grote plein Il Campo leiden. Maar op dit moment laat je die 
zijstraatjes voor wat ze zijn en loop je 350 meter verder over de Via di Città. Dan 

sla je rechtsaf de Via del Capitano in; 100 meter verder kom je op het plein met 
de kathedraal van Siena.  
 

Aan de oostkant van het plein loop je onder de boog door over de Via Manna en 
de Via delle Campane terug naar de Via di Città.  

Als je nu bij de trapsteegjes komt, loop je hierover wel naar beneden naar het 
grote plein Il Campo met aan de overkant het stadhuis en de Torre del Mangia. 
Op de noordoosthoek van het plein loop je de Via del Porrione in. Via de Logge 

del Papa loop je door de Via Banchi di Sotto weer naar de Y-splitsing, waar je 
rechtsaf de Bianci di Sopra inslaat. 

Vóórdat je de Via dei Rossi rechtsaf in loopt, blijf je nog even de weg volgen tot 
je op het Piazza Salimbeni bent. Hier keer je weer om en loop je weer terug naar 
de roltrappen bij de Basilica di San Francesco. 
 



 


