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size=2>Cascina</font></strong> </h1></div><div> Gelegen op de rechteroever van de Arno
en vlakbij de uitlopers van de <strong>Monti Pisani,</strong> Cascina is een commerci�e en
productie centrum van groot belang voor de bloeiende meubelindustrie dat is gegaan loop van
de tijd in aanvulling op de landbouw. <br /><br /> In de dorpen, vooral in de buurt van de weg
Firenze-Pisa-Livorno, een aantal zeer goede accommodatie, winkelcentra en warenhuizen. De
bevolking van <strong>Navacchio, Farm</strong> gastheren <strong>een wetenschappelijke
en technologische kwaliteit,</strong> een belangrijk referentiepunt voor de ontwikkeling en
vernieuwing van kleine en middelgrote ondernemingen. <br /><br /><br /></div> <div> Oude
versterkte <strong>stad,</strong> v�r die tijd, de handel in landbouwproducten om haar
strategische ligging op de verbindingsweg tussen Florence en de oude haven van Pisa, sinds
het einde van de 800 House heeft vooral snel gegroeid als een centrum voor houtbewerking,
zozeer zelfs dat vandaag beschouwd als een kapitaal van Italiaanse meubels. </div><br
/><div> Laboratoria en <strong>meubels</strong> verspreid over de hele stad en haar
omgeving en de aanwezigheid van een Art Institute met een specialisatie in de kunst van het
hout, waardoor het gevoel van levendige activiteiten op het gebied van handwerk en meubilair.
</div><br /><div> De permanente tentoonstelling van meubels, opgericht in 1922 in de zetel
van de Workers 'Society, gastheren het <strong>Museum of Arts and Crafts van Hout</strong>
verzamelen van voorwerpen, gereedschappen en machines gebruikt in laboratoria en
werkplaatsen met het oog op de bevordering van de geschiedenis en vergroten van de waarde
in verband met de traditie van vakmanschap en hout. </div><br /><div> Onder de vele sporen
van de middeleeuwse geschiedenis van de stad, aan de wederopbouw van de <strong>kerk
van Santa Maria Assunta en San Giovanni,</strong> waarrond ontwikkelde de eerste stedelijke
centrum, en de dertiende-eeuwse stadsmuur, nog bewaard gebleven deels zelfs met de
volgende. Onder de vele evenementen die plaats regelmatig herinneren aan de traditionele
Mercantico te nemen, hield de eerste zondag van elke maand van oktober tot juni, tijdens welke
u kunt bewonderen antiek en lokale ambachten. </div>

1/1

