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Pisa

Pisa is veel meer dan de beroemde Scheve Toren en
verdient een langer bezoek van parkeerplaatsen, terwijl van
onschatbare waarde voor het prachtige
Piazza dei Miracoli UNESCO World Heritage Site.
Antica Repubblica Marinara, Pisa is een stad geboren en
getogen langs de Arno. De kreken van de rivier maken het
aantrekkelijk en nooit gelijk aan dezelfde opvatting van de rivie
r
de
Arno
en de gebouwen die gezicht op hen, die kan worden gezien van
de vijf bruggen over de rivier de Arno of vanaf een boot.
Lungarni van de charme van Pisa schreef, onder andere,
Byron, Shelley, Montesquieu, Leopardi, Carducci,
D'Annunzio en Foscolo.
Pisa is de stad van Galileo Galilei, die haar naam geeft haar
voor haar belangrijkste internationale luchthaven en die in 2009
werd gevierd van de vierde verjaardag van de eerste
astronomische waarnemingen.
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Pisa heeft een afvoer naar de zee en een kustlijn die omgeven
wordt door het Regionaal Natuurpark van San Rossore
Migliarino Massaciuccoli. In slechts een paar mijl van de kust,
Marina di Pisa, Tirrenia en Calambrone
bieden bezoekers drie verschillende soorten van baden bieden.
De vier districten van de stad het historische centrum van hun
tradities te doen herleven in het spel van brug, een belangrijke
historische gebeurtenis die plaatsvindt in juni, ter gelegenheid
van de festiviteiten in verband met de beschermheilige Saint
Ranieri. In de schemering op 16 juni, de hele nacht, de rivier
de Arno en zet hun lichten zijn verlicht met kaarsen geplaatst
op frames die volgen de contouren van dekken en ramen van
de gebouwen: het is de magische sfeer van de Illuminations.

De districten van het historische centrum van Pisa hun
identiteit behouden, van middeleeuwse smaak, gewoon naar de
straten en steegjes die aftakken van de as noord-zuid-richting
Italië - Stretto. Borgo
Wandelend door de straten en pleinen kunt u om te ontdekken
plaatsen erg suggestief, schoonheid van oude kerken,
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restaurants gebaseerd op de traditionele Toscaanse keuken.
Pisa is een stad van onderzoek en universitaire studies, met
de aanwezigheid van nationale en internationale instituten van
topkwaliteit: de Scuola Normale Superiore, Piazza dei
Cavalieri
in de beto
verende, en de School van de Postgraduate Studies en
Sant'Anna, het prachtige Piazza dei Martiri van Liberty,
de
National Research Council (CNR).
Pisa ziekenhuis centre of excellence, is het zeilen, is
biomedische en farmaceutische industrie. Nieuwe haven zal in
de komende jaren, met de start van de werkzaamheden van de
jachthaven. In de afgelopen jaren is de stad in het midden van
de grote renovatie, zoals het verplaatsen van het ziekenhuis
naar het oosten, naar aanleiding van de verwachte herstel naar
het ziekenhuis naast de Piazza dei Miracoli, de loopbrug op de
muren, het
Museu
m van Romeinse schepen.
Stop in Pisa u kunt ook een stad om &quot;menselijke
schaal&quot;, om te leven met &quot;traag&quot;, bevolkt door
veel jonge mensen die van elkaar houden, sinds de zomer, die
zelf vinden op de &quot;schouders&quot; van de Arno.
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