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ІТАЛІЙСЬКИЙ ТОСКАНСЬКИЙ РЕГІОН 

ЯК СФОРМОВАНА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ 

 

Italian Tuscan region as a tourism destination is observed in the paper. The main tourist attractions which included in 

World Heritage List are described. The Ukrainian touroperators with promoted tours in Tuscany, Italy are determined. 

 

Італія - це одне з найбільш чарівних місць у світі. Вона має красиві і різноманітні ландшафти, найбільшу у світі 

чисельність скарбів історії, культури та мистецтва, сприятливий клімат і смачну автентичну кухню.  

Туризм – одна з найбільших галузей італійської економіки, що швидко розвивається. У 2018 р. понад 62 млн. осіб 

відвідали Італію з туристичною метою, що приносить прибуток у розмірі 49 млрд. доларів, та виводить Італію на 5 

місце в світі за кількістю туристів та 3-є в ЄС – після Іспанії (82,7 млн.) та Франції (89,4 млн.) [1]. 

На території Італії розташовано найбільше в світі пам'яток спадщини ЮНЕСКО – 44. Головний район іноземного 

туризму – північний схід, особливо області Трентіно – Альто-Адідже та Венето, а також Центральна Італія (Тоскана). 

Тоскана — регіон в центральній Італії. Столицею регіону є місто Флоренція. Тоскана відома своїми краєвидами, 

традиціями, історією, культурною спадщиною та її впливом на елітарну культуру. У регіоні розташовано багато 

культурних пам’яток, серед них галерея Уффіці та Палаццо Пітті. Сім об’єктів у Тоскані були визнані об'єктами 

Світової спадщини ЮНЕСКО: історичні центри Флоренції, Сієни, Сан-Джиміньяно та П'єнци, Пізанський Собор, 

природно-культурний регіон Валь д'Орча та маєтки Медічі.  

Пьяцца деї Міраколі (італ. Piazza dei Miracoli, що перекладається як «площа чудес»), також відома як Соборна 

площа (італ. Piazza del Duomo) - величезна, обнесена муром, площа в старій частині італійського міста Піза, один з 

найзнаменитіших зразків середньовічної архітектури. На ній розташувалися чотири шедеври середньовічної 

архітектури: Пізанский собор, Пізанська вежа, Баптистерій і цвинтар Кампо-Санто. У 1987 р. архітектурний ансамбль 

був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Сан-Джиміньяно (італ. San Gimignano) – італійське місто з 7743 жителями, розташоване в провінції Сієна в 

Тоскані. Одне з найбільш мальовничих і відвідуваних туристами міст Тоскани. Розташоване в 39 км на північний 

захід від Флоренції на вершині пагорба заввишки 334 м. З 1990 р. історичний центр Сан-Джиминьяно входить в число 

об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Сієна – місто мистецтв, місто культури, місто гарної кухні, місто Паліо. ЮНЕСКО включив Сієну до Списку 

всесвітньої спадщини  в 1995 р. за чудову збереження важливих особливостей його середньовічного устрою, назвавши 

його «шедевром ретельності і винахідливості, з якими будівлі вписувалися в загальну міську структуру». 

Серед мініатюрних міст Тоскани П'єнца є одним з найчарівніших, постійно в цьому місті проживає близько 2000 

чоловік. Сьогодні важко навіть уявити, що колись на місці цього розкішного містечка розташовувалася скромне село. 

На початку 15 століття Папа Пій II наказав перебудувати село в розкішне місто в стилі ренесанс, вже до 1459 р. місто 

повністю змінило свій вигляд [3]. 

Вілли, як написано в рішенні ЮНЕСКО «свідчать про вплив, який сім'я Медічі зробила на сучасну європейську 

культуру, захищаючи мистецтву. Вілли і сади, споруджені в період з XV по XVII століття, демонструють новаторську 

систему будівництва заміських будинків в гармонії з природою, присвячених дозвіллю, мистецтвам і знань».  

Флоренція – це історія, традиції, культура і мистецтво. Головне місто Тоскани (toscano), воно зберігає історичну і 

мистецьку спадщину, знамениту у всьому світі, а його історичний центр являє собою живий архів італійської та 

європейської культури; саме з цієї причини Флоренція була одним з перших об'єктів, включених (вже в 1982 р.) в 

список Всесвітньої спадщини. 

Історико-культурна спадщина тосканської туристичної дестинації приваблює туристів зі всього світу, в тому числі 

і з України. До вітчизняних туроператорів, які популяризують автобусні тури Італією належать Accord tour, Алголь та 

Sakums. Авіатури пропонують такі туроператори, як Join Up, Tez Tour, TPG, Феєрія мандрів. Одними із 

найпопулярніших турів є п’ятиденний тур «Чао, Італія! Рим, Флоренція, Верона» від Аккорд-туру та «Закоханим в 

Тоскану» від Tez Tour. 

Отже, Італія – це держава з найбільшою історико-культурною спадщиною в світі. Значна частина пам’яток, які 

включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знаходиться у тосканському регіоні, що суттєво впливає на 

популярність даного регіону серед туристів. 
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