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Miriam Welsing organiseert als directeur 
van het Nederlandse bureau MIRacoli in 
Florence unieke evenementen, exclusieve 
op maat gemaakte reizen en bruiloften in 

heel Italië.

In mijn buurt kom ik graag bij…
‘De Mercato Sant’Ambrogio. Er is niets heerlijker dan tussen de middag, als 
ik het kantoor even sluit, naar ‘mijn’ marktje te gaan. Rondom het overdekte 
marktgebouw wemelt het van kramen met groente en fruit. Ik koop hier mijn 
verse kruiden en de lekkerste delicatessen. Binnen zorgen de slagers ervoor 
dat ik nooit vegetariër zal worden, maar ook de visboer mag er wezen met zijn 
verse garnalen en ontelbare vissoorten. Je zult mij nooit meer in een super-
markt vinden!’
Mercato di Sant’Ambrogio, Piazza Ghiberti

Een cappuccino drink ik het liefst bij...
‘Dolci e Dolcezze. Op zaterdagochtend, als ik iets meer tijd heb, is dit de groot-
ste verwennerij die er bestaat. Geserveerd in een sierlijk kopje met cacao erop 
en daarbij een kleine brioche met sinaasappelsmaak, heerlijk! Er is nauwelijks 
ruimte aan de banco van deze Italiaanse top-banketbakker, maar dat heb ik 
er graag voor over. Voor de feesten die ik organiseer, bestel ik hier ook mijn 
taarten.’
Dolci e Dolcezze, Piazza Cesare Beccaria 8r

Mijn favoriete winkel in de stad is…
‘Maliparmi, sinds 2011 eindelijk ook in Florence! Voorheen ging ik speciaal 
naar Padua om Maliparmi te kopen. Ik houd helemaal niet van merknamen, 
maar deze Italiaanse ontwerper verwoordt de stijl van kleding die ik zelf zou 
maken als ik daar tijd voor zou hebben.’
Maliparmi, Via del Parione 11-15r

De mooiste plek voor een aperitivo is…
‘De Sky Lounge Bar van Hotel Continentale. In de zomer snel ik graag rond 
19.00 uur naar dit dakterras. De bijzondere lift van Hotel Continentale brengt 
je naar boven, vervolgens nog één trappetje en dan kun je heerlijk languit 
gaan zitten en genieten van de skyline van de stad. De koepel, de toren van 
het Palazzo Vecchio, de vlaggen op het Palazzo Pitti... Samen met de juiste 
achtergrondmuziek is dit de perfecte setting voor het begin van een veelbelo-
vende avond.’
Sky Lounge Bar, Vicolo dell’Oro 5
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