
ONDE ESTACIONAR NAS PRINCIPAIS CIDADES ITALIANAS? 

 

Na Itália há algumas opções de estacionamento:  

- Estacionamento pago – são, geralmente, administrados pela prefeitura ou privatizados e a diária custa 

entre 20 e 30 euros, pode ser mais ou menos, dependendo da cidade e, no geral, são super seguros. São os 

mais indicados 

- Estacionamento público – grandes áreas abertas que servem de estacionamento, mas hoje em dia são 

raras as cidades que apresentam um grande número de vagas nesses locais; muuuuuuitas cidades tornaram 

esses espaços em locais para pedestres e o número de vagas não consegue dar conta da demanda; uma das 

desvantagens é não ter nenhuma garantia em caso de roubo e não tem nenhum comprovante de que você 

parou o carro ali; sinceramente: não indico!  

- Garagens Privadas – a diária custa, em média, entre 60 euros e pode chegar a 100 euros, principalmente 

em alta temporada; Normalmente são estacionamentos ‘de bairro’ e, além do preço, a desvantagem é que 

para chegar até aqui você tem que, muitas vezes, passar pelas famigeradas ZLTs, e se eles ‘esquecerem’ de 

informar sua placa quando você estiver chegando, você pode tomar uma multa. Apesar de ficar no coração 

da cidade, evite! 

- A ‘faixa azul’ (faixa branca) – com parquímetros, você paga por hora! A primeira hora custa, geralmente, 

um euro e as demais custam dois. São faixas azuis, demarcadas que, normalmente, ficam nas ruas perto do 

centro. Como é de se imaginar: não é fácil encontrar vaga por aqui! Já na faixa branca (mais difícil ainda de 

encontrar vaga!) você não paga, mas é como encontrar uma agulha no palheiro! Imagine!  

Pois bem: vamos à nossa lista! O critério utilizado é a proximidade aos principais monumentos e centro 

histórico; DUAS DICAS: 1 – Os valores podem variar de acordo com a distância dos principais monumentos 

e do centro histórico; muitas vezes vale a pena deixar o carro um pouco mais afastado e fazer uma pequena 

caminhada, principalmente se o clima ajudar! ;) 2 – Tente fazer uma reserva antes, principalmente se você 

estiver viajando durante a alta temporada: as cidades ficam LO-TA-DAS e com o estacionamento não é 

diferente! Lembrando que nem todos aceitam reservas, então chegue cedo!  

 

1. FLORENÇA 

 

:: Parcheggio Fortezza Fiera  

Valor médio*: 25 euros 

Onde fica: Fortezza da Basso, Piazzale Caduti nei Lagere  

 

:: Parcheggio Porta Al Prato 

Valor médio*: 25 euros 



Onde fica: Piazzale della Porta al Prato. 

 

2. LA SPEZIA 

 

:: Palaspezia 

Valor médio*: Grátis com transporte de ônibus para centro, também grátis. 

Onde fica: Via della Pianta, 114, La Spezia. 

 

:: Porto Mirabello  

Valor médio*: 14 euros 

Onde fica: Viale Giovanni Amendola, 2, La Spezia. 

 

3. LUCCA  

 

Todos os estacionamentos ficam fora do centro histórico porque o trafego de veículos é restrito aos 

moradores.   

:: Parcheggio Mazzini  

Valor médio*: 10 euros 

Onde fica: Via dei Bacchettoni, 55100 Lucca. 

 

:: Parcheggio Stazione  

Valor médio*: 10 euros 

Onde fica: Viale Camillo Benso Cavour, 13, Lucca. 

  

4. MONTEPULCIANO 

 

:: P6 

Valor médio*: 15 euros 

Onde fica: Via delle Case Nuove, 53045 Montepulciano. 

 



:: Parcheggio 8 

Valor médio*: 15 euros 

Onde fica: Via dei Filosofi, 53045 Montepulciano. 

 

5. NAPOLI (REGIÃO PORTUÁRIA)  

 

Pessoal, estacionar em Nápoles não é uma das coisas mais baratas na vida, mas sem dúvida os 

estacionamentos citados aqui são dois dos mais confiáveis, seguros e próximos do centro. Nápoles 

também não é uma das cidades mais seguras da Itália, então evite se afastar demais do centro ou dos 

locais com maior movimento, ok?  

 

:: Napoli Parking - Car Valet Stazione – é necessário fazer reserva e informar sua chegada meia hora 

antes; o manobrista vai ao seu encontro na entrada e estaciona o carro para você.  

Valor médio*: 35 euros 

Onde fica: Piazza Giuseppe Garibaldi, Nápoles.  

 

:: Supergarage - Car Valet Stazione Centrale – mesmo esquema do estacionamento citado acima (é a 

mesma empresa, inclusive!).  

Valor médio*: 35 euros 

Onde fica: Corso Italia 8, Nápoles.  

 

 

6. POSITANO  

 

É terrível estacionar por aqui: a maioria dos estacionamentos fica distante do centro, já que o trafego 

por ali é restrito; outra coisa: evite transitar de carro entre às 8h00 e às 10h00 e entre às 16h00 e 

18h00, principalmente na alta temporada e sábados e domingos: as ruas ficam abarrotadas. Ah, os 

estacionamentos ali cobram de acordo com o tipo de carro, cerca de 4 ou 5 euros por hora (sim, é 

caro!). 

:: Parcheggio Anna  

Valor médio*: 40 euros 

Onde fica: Via Pasitea 173, Positano.  

https://parclick.it/parcheggio-napoli/napoli-parking-car-valet-stazione-scoperto?lt=40.851764&ln=14.26956&r=6&z=14&df=2018-08-10+10:00&dt=2018-08-10+12:00&ft=1
https://parclick.it/parcheggio-napoli/supergarage-car-valet-stazione-centrale?lt=40.851764&ln=14.26956&r=6&z=14&df=2018-08-10+10:00&dt=2018-08-10+12:00&ft=1


 

:: Parcheggio Di Gennaro – o mais próximo do centro.  

Valor médio*: 40 euros 

Onde fica: Via Pasitea, 1, Positano.  

 

7. SAN GIMIGNANO  

 

A cidade conta com quatro estacionamentos principais: P1, P2, P3 e P4.  O mais perto do centro é o P2, 

mas é também o mais cheio. Na placa indicativa, há o número de vagas disponíveis, então fica fácil 

saber onde tem vaga. São todos 24 horas.  

:: P2  

Valor médio*: 16 euros 

Onde fica: Via Dei Fossi, 1 San Gimignano.   

 

:: Parcheggio Ascensore Per Il Centro Storico 

Valor médio*: 16 euros 

Onde fica: Via Fontibona, 12 San Gimignano. 

 

8. SIENA 

 

:: Parcheggio della Stazione di Siena – uma escada rolante leva até o centro da cidade, opção 

EXCELENTE e funciona 24 horas. 

Valor médio*: 2 euros 

Onde fica: Piazzale Fratelli Rosselli.  

 

:: Parcheggio San Francesco – outra opção bem perto do centro, também 24 horas. 

Valor médio*: 16 euros 

Onde fica: Via Baldassarre Peruzzi.  

 

9. SORRENTO  



 

:: Parcheggio Achille Lauro (Correale) – um dos mais próximos do centro.  

Valor médio*: 25 euros 

Onde fica: Via Correale 23, Sorrento.  

 

:: Parcheggio Vallone dei Mulini – também fica bem perto do centro e conta com sistema de 

segurança.  

Valor médio*: 25 euros 

Onde fica: Via Fuorimura 16, Sorrento.  

 

10. VENEZA  

 

Os estacionamentos em Veneza são TODOS fora do centro. As ruas, estreitas, não suportam veículos 

pesados e/ou de passeio.  

 

:: Parcheggio Punta Sabbione – de lá é possível pegar uma balsa que leva até o centro de Veneza, perto 

da Piazza San Marco.  

Valor médio*: 7 euros 

Onde fica: Via Fausta, 5/A 

 

:: Garage San Marco  

Valor médio*: 30 euros 

Onde fica: Piazzale Roma 467/F 

 

11. VERONA 

 

:: Saba Arena – 24 horas. 

Valor médio*: 17 euros 

Onde fica: Via M.Bentegodi, 8, Verona.  

 



:: Saba Isolo – 24 horas.  

Valor médio*: 17 euros 

Onde fica: Via Ponte Pignolo, 6/c,Verona.  

 

Boa viagem!! 

Ana Patricia 

http://www.viajandoparaitalia.com.br/ 


