knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Osteria Bancogiro
Pescaria
Ca’ d’Oro
Lino Fritto
Cantina Do Mori
Bacaro Al Ravano
Ca’ Foscari
Ponte de l’Accademia
Ca’ Dario
Basilica Santa Maria della Salute
Punta della Dogana
Venetia Studium
Giorgio Nason
Peggy Guggenheimmuseum
Il Pavone
Ristorante Cantinone Storico
Gelateria Nico
San Giorgio Maggiore
Bar San Giorgio
Ristorante Local
Banco Lotto n. 10
Bragorà
Hostaria da Franz
Questoequeo
Bar Pasticceria alla Bragora
Caffè Girani Antica Torrefazione Veneziana
Campo della Bragora
Muranero
CoVino
Corte Sconta
Campo dell’Arsenale
Padiglione delle Navi
Il Mercante Veneziano
Bar Angiò
Alice in Wonderland Fine Arts Gallery
El Rèfolo
Bianchi Alimentari
Le Spighe
Gelateria Crystal
Corte Nova
Caffè la Serra
In Paradiso

ROUTE

Hier zie je het ‘gewone’ Venetiaanse leven. Je vindt er buurtwinkels, bars en restaurantjes.
Aan de kade bij het stadspark, de Giardini Pubblici, kun je genieten van een mooie
zonsondergang.

picture perfect venetië

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Deze wandeling is gericht op mooie locaties om te fotograferen. Je wandelt grotendeels,
maar er gaan ook delen van de route per vaporetto (waterbus), omdat Venetië op z’n mooist is
vanaf het water. Onderweg kun je diverse bezienswaardigheden bezoeken, zoals Punta della
Dogana en de Basilica Santa Maria della Salute. Je komt langs leuke winkels en genoeg
adresjes om lekker te eten en te drinken.

DE WIJKEN

In de wijk San Polo bevindt zich het hart van het Venetiaanse stadsleven. Hier drink je koffie
tussen de locals. De eeuwenoude vismarkt van Rialto (Pescaria) is bekoorlijk vanwege de
ligging en het mooie uitzicht op het Canal Grande.
Stap op de vaporetto, de waterbus, om Venetië vanaf het water te zien. Het Canal Grande is
waarschijnlijk de mooiste waterstraat ter wereld en slingert door de stad heen van het
treinstation tot aan het San Marcoplein. Aan beide kanten zie je sprookjesachtige palazzi, het
ene nog mooier dan het andere. Al eeuwenlang worden schrijvers en schilders geïnspireerd
door het Canal Grande, vanwege de schoonheid en de geschiedenis van deze palazzi. De
Venetianen noemen de belangrijkste waterstraat van de stad ook wel het Canalazzo.
Dorsoduro is de culturele wijk van de stad. Er zijn twee universiteiten, beroemde musea en
andere culturele voorzieningen. Op de Zattere, een brede, zonovergoten kade met terrassen,
kun je heerlijk flaneren en een ijsje eten aan het water.
Het eilandje San Giorgio Maggiore is een magistrale plek, met misschien wel het mooiste
uitzicht van de stad op de San Marco. Op het eiland staan een kerk en een campanile
(klokkentoren) met een geweldig uitzicht over Venetië en de lagune. Er bevindt zich ook een
klooster met een bibliotheek en tuinen waar rondleidingen gegeven worden. Bovendien zijn er
vaak tentoonstellingen op het eiland.
Castello is de grootste en dichtst bevolkte wijk van Venetië. Voor de fotografieroute is de wijk
onderverdeeld in Castello-West en Castello-Oost, maar de Venetianen kennen dit onderscheid
niet. Castello heeft veel pleinen, onverwachte uitzichten, mooie kerken en woonwijken. Ook
het legendarische Arsenale bevindt zich hier. Daar krijg je een indruk van de imposante
zeemacht die Venetië ooit was. De omgeving van Via Garibaldi was een armoedige buurt,
maar er komen steeds meer jonge gezinnen wonen. De steegjes hangen vol met wasgoed.

Pescaria + Ponte de l’Accademia + Punta della Dogana + San Giorgio Maggiore + Kade
bij In Paradiso

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.80 km)
Begin bij boothalte Rialto Mercato en drink koffie op de kade 1 . Wandel naar de vismarkt 2 .
Loop door de overdekte markt tot op het bruggetje ernaast voor uitzicht op 3 . Ga terug en
loop door Calle de le Becarie 4 naar Campo de le Becarie. Neem Sotoportego de le Do
Spade. Loop het straatje Calle de le Do Mori 5 uit en neem op de hoek Sotoportego dei do
Mori. Ga rechtsaf de winkelstraat in 6 en sla een eind verder linksaf Rio Terà San Silvestro in.
Loop door tot aan de kerk en ga rechts naar Campo di San Silvestro. Volg het bordje
‘Vaporetto’, neem Sotoportego de la Pasina en ga dan naar links, Campiello de la Pasina. Hier
is boothalte San Silvestro. Neem vaporetto lijn 1 richting Lido. Stap voor een bezoek aan Ca’
Foscari 7 uit bij halte Ca’ Rezzonico of vaar verder. Na de Accademiabrug 8 zie je vanuit de
boot Ca’ Dario 9 . Stap uit bij halte Salute 10 . Loop links over de kade helemaal tot aan het
uitkijkpunt. Nu ben je achter Punta della Dogana 11 . Loop terug en ga het eerste bruggetje
over, neem Sotoportego de l’Abazia en volg Calle del Bastion 12 13 . Loop door naar het
Guggenheimmuseum 14 15 en verder tot aan Campo San Vio. Ga net voor de brug linksaf 16 .
Loop Fondamenta Bragadin helemaal uit en ga naar rechts naar boothalte Zattere. Eet een ijsje
17 en neem lijn 2 naar San Giorgio Maggiore 18 19 . Let op de juiste richting! Daarna neem je

weer lijn 2 naar halte San Zaccaria. Tegenover de halte ga je Calle de la Pietà in. Ga aan het
eind links en meteen rechts. Volg Calle Bosello, onder het poortje door. Je komt uit op
Salizada dei Greci. Ga rechtsaf 20 en neem de Ponte di Sant’Antonin. In Salizada Sant’Antonin
zitten bijzondere winkels 21 22 23 24 25 . Je komt uit bij het Campo della Bragora 26 27 .
Loop door Salizada del Pignater 28 en ga rechts Calle Corazzieri in. Neem op de hoek 29 links
Calle del Pestrin 30 . Loop door tot aan het Campo dell’Arsenale 31 . Ga de brug over en loop
rechts via de kade 32 naar het grote water. Ga naar links, over de kade Riva S. Biagio 33 34 .
Ga de brug over en dan links de Via Garibaldi in met winkels en bars 35 36 37 38 39 . Kijk
links even in Corte Nova 40 . Vervolg Via Garibaldi tot het monumentale hek rechts. Via een
laan vol bomen wandel je naar 41 . Nu ben je bijna bij de waterkant. Loop naar links over de
kade 42 om de zonsondergang te fotograferen.
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1 OSTERIA BANCOGIRO - ETEN & DRINKEN

een authentieke bacaro, weggestopt in de donkere stegen achter de Rialtomarkt. Zowel

In een voormalig magazijn voor groente en fruit zit Osteria Bancogiro, met een fantastisch

eenvoudige als bekende Italiaanse wijnen kun je per glas bestellen. Eet er lekkere
Venetiaanse tapas (cicchetti) bij. Stoelen en muziek ontbreken in deze bar.

uitzicht op het Canal Grande. Je treft er een mooi terras, lekkere koffie, originele en lichte
gerechten, goede wijnen en niet te vergeten fantastische kazen. Neem bijvoorbeeld de San

san polo 429, calle dei do mori, ma-za 8.00-20.00, wijn € 3 per glas, boot rialto mercato

Daniele-ham, homemade pasta met garnalen en pesto van salvia, of zeebrasem met
knapperig gedroogd fruit en honing. Op elk moment van de dag zit je hier goed.

6 BACARO AL RAVANO - ETEN & DRINKEN

Wil je lekkere belegde broodjes of Venetiaanse driehoekige sandwiches (tramezzini) eten? Ga

san polo 122, fondamenta riva olio, www.osteriabancogiro.it, di-zo 9.00-0.00, koffie op terras €
2,50, lunch € 20, boot rialto mercato

dan naar Bacaro Al Ravano. De eigenaar opende de zaak een paar jaar geleden en inmiddels
is het een vertrouwde plek in San Polo geworden. Ze hebben ook tramezzini gemaakt van
bruinbrood, met van alles en nog wat belegd. Tegen de avond of later op de avond kun je er
goed terecht voor een drankje. Vaak staan er mensen buiten op straat, naast de zijdeur, met
een glas in de hand.

2 PESCARIA - LEUK OM TE DOEN

De Pescaria van Rialto, ofwel de vismarkt, is door de ligging aan het Canal Grande
ongetwijfeld een van de mooiste van Europa. Al ruim zes eeuwen worden hier allerlei soorten
vis en schaal- en schelpdieren verkocht. De markthal is in 1907 in neogotische stijl herbouwd
met hoge marmeren zuilen en houten plafonds. Aangrenzend aan de vismarkt is de groenteen fruitmarkt. In de straatjes rond de markt zijn veel delicatessenzaken. Ga ’s morgens voor

san polo 1046, rughetta del ravano, ma-vr & zo 9.30-23.00, za 9.30-0.00, broodje € 2,50, boot
rialto mercato, san silvestro
7 CA’ FOSCARI - LEUK OM TE DOEN

Ca’ Foscari is een gotisch palazzo uit 1452 aan het Canal Grande en de grootste universiteit

8.00 uur op de vismarkt kijken, dan zie je restauranthouders hun inkopen doen.

van Venetië. Je kunt er een rondleiding volgen, de Ca’ Foscari Tour. Je ziet dan de mooie

san polo, campo della pescaria, di-za tot 12.45, boot rialto mercato

binnenplaats van de universiteit, de bibliotheek en het palazzo met fresco’s, tuinen en zalen.
Erg mooi is de Aula Baratto, ontworpen tussen 1930 en 1950 door de Venetiaanse architect

3 CA’ D’ORO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ca’ d’Oro betekent letterlijk ‘gouden huis’. Dit is met zijn opvallende gotische façade beslist
een van de mooiste palazzi aan het Canal Grande. Het mooiste uitzicht hierop heb je vanaf de
vismarkt, de pescaria, of vanaf het water. In dit 15e-eeuwse palazzo is een kunstcollectie
ondergebracht. Naast religieuze schilderijen uit de 15e en 16e eeuw kun je er ook fragmenten
van fresco’s van Titiaan bewonderen. Het uitzicht vanaf de balkons en de enorme
mozaïekvloer buiten maken het tot een bijzonder geheel.

Carlo Scarpa. Vanuit hier heb je een adembenemend zicht op het Canal Grande. Je moet twee
dagen van tevoren reserveren voor de rondleiding.
dorsoduro 3246, calle larga ca’ foscari, www.unive.it/cafoscaritour, zie website voor data en
tijden, rondleiding € 4,50, boot ca’ rezzonico
8 PONTE DE L’ACCADEMIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

cannaregio 3932, calle del traghetto, www.cadoro.org, ma 8.15-14.00 & di-zo 8.15-19.15,
entree € 8,50, boot ca' d'oro

De Ponte de l’Accademia is een van de vier bruggen over het Canal Grande. Als je de
vaporetto neemt, kun je uitstappen bij halte Accademia en vanaf de brug het uitzicht ervaren.

4 LINO FRITTO - ETEN & DRINKEN

Lino Fritto maakt sinds 2014 quality streetfood met verse vis en groente van de markt om de
hoek, zonder het Venetiaanse karakter te verliezen. Gezond, betaalbaar en helemaal in bij de
locals: Venetiaanse vis in een hip jasje!
san polo 319, calle de le becarie, www.linofritto.it, di-za 10.30-19.30, zo 11.00-15.00

Niet voor niets kozen grote schilders door de eeuwen heen vaak deze plek om het
sprookjesachtige uitzicht weer te geven. De brug werd gebouwd in de 19e eeuw en was
oorspronkelijk van gietijzer. Later werd die vervangen door een houten constructie, ontworpen
door Miozzi. De brug is vernoemd naar het museum dat ernaast ligt.
dorsoduro, ponte de l’accademia, boot accademia

(laagseizoen zo dicht), € 8, boot rialto mercato
9 CA’ DARIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN
5 CANTINA DO MORI - ETEN & DRINKEN

Ca’ Dario is een erg mooi, maar zeer mysterieus palazzo aan het Canal Grande. Men beweert

Cantina Do Mori bestaat al sinds 1462 en werd regelmatig bezocht door Casanova. Het is

Deze route is van preview
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namelijk dat het zijn eigenaars ongeluk brengt. Ca’ Dario is gebouwd in de 15e eeuw door de

6

architect Lombardo. Sinds het begin zijn er eigenaars vermoord in het huis of ze pleegden
zelfmoord. Woody Allen wilde het palazzo kopen, maar zag er op het laatste moment van af
toen hij hoorde van de vloek die erop rust. Een makelaar heeft het nu aangedurfd om het pand
te kopen en laat er appartementen in bouwen.
dorsoduro 352, ca’ dario, niet geopend voor publiek, boot salute, accademia
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LOCAL

NAME

MARIAN MUILERMAN

Het avontuur heeft Marian nooit meer losgelaten sinds een reis naar India. Als
reisleidster trok ze de halve wereld over, waarna ze neerstreek in Venetië. Ze kent alle
steegjes en straatjes van de stad en verzorgt rondleidingen op maat. Tip van Marian: zet
de wekker en maak een wandeling ’s ochtends heel vroeg om het Venetië van de
Venetianen te ervaren.
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