
 
 
 

Brunelleschi Pass include accesul la toate monumentele din Piazza del Duomo : 
 
1) Domul lui Brunelleschi (NB data și ora NU pot fi modificate) 
2) Muzeul Opera del Duomo 
3) Catedrala și cripta Santa Reparata 
4) Clopotnița lui Giotto 
5) Baptisteriul San Giovanni  
 
Valabilitate: 3 zile de la data și ora indicate pe bilet. 
 

  
 
1)- Cupola lui Brunelleschi 
- Acces Porta della Mandorla  https://goo.gl/maps/2cWQqYh1N4gbWcZE7  (partea stângă a catedralei, 
privind spre fațadă) Urcarea până în vârful domului este formată din 463 de trepte și nu există lift.- Urcarea 
nu este recomandată persoanelor care suferă de probleme cardiace, vertij, claustrofobie și femeilor 
însărcinate.- Minorii care nu sunt însoțiți de un adult nu au voie să urce. - Este permisă o întârziere de 
maximum 5 minute înainte sau după ora de începere a vizitei selectată în momentul achiziționării și menționată 
pe bilet. - Durata recomandată a vizitei este de aproximativ 45-50 de minute. 
 
2)- Muzeul Opera del Duomo 
- Intrarea se află în Piazza del Duomo nr. 9. - Vizita cuprinde 28 de încăperi pe trei etaje, la care se ajunge 
prin scări scurte sau lifturi. Durata recomandată a vizitei este de cel puțin 60 de minute. 
3)- Catedrala și Cripta Sfintei Reparate (intrarea pe partea dreaptă a catedralei, privind spre fațadă) 
- de la ușa clopotniței (partea de sud) a catedralei. - La interior se ajunge coborând o scurtă scară în al doilea 
rând de trepte din culoarul din dreapta. - Durata recomandată a vizitei este de 20 de minute. 
 
4) - Clopotnița lui Giotto  
Urcarea se face pe jos, de-a lungul a 414 trepte și nu există lift. 
- Ascensiunea nu este recomandată persoanelor care suferă de probleme cardiace, vertij, claustrofobie și 
femeilor însărcinate. - Este interzisă ascensiunea minorilor care nu sunt însoțiți de un adult. - Durata 
recomandată a vizitei este de aproximativ 45 de minute. 
 
5) - Baptisteriul Sfântului Ioan 
- Intrarea se face prin Poarta de Nord (partea dinspre Via Martelli). - Este necesară o ținută adecvată pentru 
un lăcaș de cult: nu este permis accesul cu picioarele și umerii goi, cu sandale, pălării sau ochelari de soare. - 
Durata recomandată a vizitei este de aproximativ 30 de minute. 


