
Brunelleschi pass ger tillträde till alla monument på Piazza del Duomo: 
 

1) Brunelleschis kupol (datum och tid kan inte ändras) 
2) Museet Opera del Duomo 
3) Katedralen och kryptan Santa Reparata 
4) Giottos klocktorn 
5) San Giovannis dopkapell  
 
Giltighet: 3 dagar från det datum och den tid som anges på biljetten. 
 

  
 

1)- Brunelleschis kupol 
- Tillträde Porta della Mandorla   https://goo.gl/maps/2cWQqYh1N4gbWcZE7 
 (vänster sida av katedralen när man tittar på fasaden) Uppstigningen till kupolens topp 
består av 463 trappsteg och det finns ingen hiss.- Uppstigningen rekommenderas inte för 
personer som lider av hjärtproblem, svindel, klaustrofobi och gravida kvinnor.- Minderåriga 
som inte åtföljs av en vuxen får inte gå upp. - Det är tillåtet att gå högst 5 minuter före eller 
efter den starttid för besöket som valts vid köptillfället och som anges på biljetten. - Besöket 
bör ta cirka 45-50 minuter. 
 
2)- Museet Opera del Duomo 
- Ingången finns på Piazza del Duomo nr 9. - Besöket består av 28 rum på tre våningar som 
nås via korta trappor eller hissar. Besöket bör ta minst 60 minuter. 
3)- Katedralen och Santa Reparata-kryptan (ingången ligger till höger om katedralen och 
tittar på fasaden) 
- från klocktornsdörren (södra sidan) i katedralen. - Man når interiören genom att gå ner för 
en kort trappa i den andra trappan i den högra gången. - Besöket bör ta 20 minuter. 
 
4)- Giottos klockstapel  
Uppstigningen sker till fots via 414 trappsteg och det finns ingen hiss. 
- Bestigningen rekommenderas inte för personer med hjärtproblem, svindel, klaustrofobi och 
gravida kvinnor. - Det är förbjudet för minderåriga som inte åtföljs av en vuxen att gå upp. - 
Besöket bör ta cirka 45 minuter. 
5)- Johannes dopkapell 
- Ingången sker från den norra porten (Via Martelli-sidan). - Det krävs lämplig klädsel för en 
gudstjänstlokal: det är inte tillåtet att gå in med nakna ben och axlar, sandaler, hattar eller 
solglasögon. - Besöket bör ta cirka 30 minuter. 



 
 


