
GUIA DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DE PISA

Cidade: PISA Aeroporto: PSA Hotel: - Distância A/H:

Pisa tem cerca de 86000 habitantes. Faz fronteira com Cascina, Collesalvetti (LI), Livorno (LI), San Giuliano Terme. Uma das Repúblicas
Marítimas Pisa,  em 1016,  junto  com Genova e outros aliados,  expulsaram os  sarracenos  e  conquistaram a Córsega e a Sardenha,  e
adquiriram o controle do mar Tirreno. Um século depois conquistaram as ilhas Baleares. Pisa, que naquele tempo estava à beira-mar, na foz
do rio Arno, alcança o apogeu do seu esplendor entre o século XII e o século XIII , quando os seus navios controlavam o Mediterrâneo
ocidental. A rivalidade entre Pisa e Genova intensificou-se no século XIII e culminou na batalha naval da Meloria (1284), a qual marcou o
declínio da potência pisana, tendo Pisa renunciado a qualquer pretensão sobre a Córsega e cedido a Gênova parte da Sardenha (1299).
Nesta cidade se reuniu em 1409 um Concílio para tentar regular o Grande Cisma do Ocidente.
Atração: O que é?

Santa Maria 
della Spina

Igreja gótica construída em 1230 foi  originalmente conhecida como Santa Maria di  Pontenovo. Uma das arquiteturas
góticas mais famosas da Europa. End.: Lungarno Gambacorti, Pisa, Itália

Giardino 
Botanico 

Jardim Botânico de Pisa foi construído entre 1543 e 1544. End.: Luca Ghini 5, Pisa

Piazza dei 
Miracoli

É o principal espaço público da cidade italiana de Pisa. Surgiu, historicamente associada aos seus monumentos religiosos
mais  importantes,  três  deles  localizados  no  centro  do  espaço,  a  Catedral  (Duomo),  o  Baptistério  e  a  Torre  Sineira
(Campanile), e os outros dispostos ao longo dos seus limites. A criação do duomo da catedral começou no século XI com a
criação da nova catedral na mesma área onde a anterior catedral paleo-cristã foi criada com o seu batistério, sendo este
complexo religioso circundado por um cemitério. 
Catedral: é de planta cruciforme e tem um corpo central muito longo, dividido em cinco naves por duas filas duplas de
colunas com uma cabeceira semicircular  no seu fim. O transepto que intersecta o corpo principal é dividido por duas
colunatas em três naves. A Catedral foi construída com o mármore branco das montanhas de S. Giuliano.
Batistério: é rodeado por arcadas colunadas e é feito de mármore branco ladeado por bandas cinzentas. Os baixos relevos
no portal principal emoldurados por colunas com motivos florais e a galeria em arcada imitam a Catedral. O baptistério foi
complete no período gótico por Nicola e Giovanni Pisano com arcadas e pináculos que compõem as ordens superiores.
Torre: Construída em 1174, embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o
início da construção, em 1173, devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado, que
permitiu à fundação ficar com assentamentos diferenciais. A torre atualmente se inclina para o sudoeste. End.:  Piazza del
Duomo, 56010 Pisa, Itália

Piazza dei 
Cavalieri

É um dos marcos mais importantes na Pisa , Itália , e a segunda praça principal da cidade. Esta praça era o centro político
em Pisa medieval. Depois de meados do século 16 a praça tornou-se a sede da Ordem dos Cavaleiros de St. Stephen.
End.: Piazza dei Cavalieri, 56126 Pisa, Itália

Stazione Pisa 
Centrale

Estação central para pegar o trem para Florença.

Sta. Maria della Spina Giardino Botanico (15h) Piazza dei Miracoli

Piazza dei Cavalieri Stazione Centrale Pisa Torre Pisa
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