knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Ponte di Rialto
Pied à Terre
Campo San Giacometto
Naranzaria
Osteria Bancogiro
Al Mercà
Casa del Parmigiano
Pescaria
Lino Fritto
Cantina Do Spade
Cantina Do Mori
Cárte
Bisnonni Clothing Vintage
Ca’ Pesaro: Galleria d’Arte Moderna & Museo Orientale
Osteria Mocenigo
Bar Boresso
La Zucca
Al Prosecco
Osteria Da Filo
Il Refolo
Trattoria Alla Ferrata
Gelateria Alaska
Osteria Trefanti
Pasticceria Rio Marin
Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Caffè dei Frari/Il Mercante
Santa Maria Gloriosa dei Frari
Polliero
Margherita
Scuola Grande di San Rocco
Fanny
Il Mercante di Sabbia
La Maison de la Sireneuse
Osteria La Patatina
Birraria La Corte
Pasticceria Rizzardini
Acqua e Mais
La Porta d'Acqua

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.50 km)

santa croce & san polo

Begin bij de Rialtobrug 1 en loop nr beneden. Sotoportego op links 2 . Pleintje 3. Aan het

OVER DE ROUTE

naar vismarkt 8 . Via C. delle Beccarie 9 plein oversteken, straatje ad overkant in nr Calle de

Op en rond de Rialtobrug is het altijd druk, begin je wandeling daarom vroeg in de ochtend.
Het uitzicht vanaf de westkant van de brug is en blijft fantastisch. Vergeet niet iets te drinken
aan de Fondamenta Riva Olio. Ook is er genoeg te shoppen in deze wijk, vooral in leuke kleine
winkels. Op de Rialtowijk na, ligt de focus tijdens deze wandeling op het dwalen door
straatjes met pittoreske bruggetjes en over leuke campi.

water kun je lunchen 4

5 . Loop door naar Campo C. Battisti 6

7 . Doorlopen

le Do Spade 10 . Dan naar links Calle do Mori in 11 . Dan weer terug langs Do Spade,
doorlopen, sotoportego de le Do Spade, bruggetje over naar links C. del le Becarie. Dan C. dei
Cristi 12 tot Campo S. Cassiano. Steek het plein over. Ga na de brug links bij C. Regina. Neem
de eerste straat rechts (Ramo Regina) naar Campo Santa M.M. Domini 13 Steek het plein

DE WIJKEN

schuin over naar Corte Tiozzi en Ramo Tiozzi. Aan het einde links en dan rechts is Ca’ Pesaro

ontmoeten elkaar op de pleinen en drinken samen een spritz in een bar. Op Campo San

rechtsaf C. Tintor in 17 . Loop via C. Larga naar Campo S. G. dell’Orio 18 . Steek schuin over

De wijken Santa Croce en San Polo zijn het kloppend hart van Venetië. De bewoners
Giacomo komen jonge gezinnen en oude vrouwtjes aan het eind van de middag bij elkaar.

14 . Ga via C. Pesaro naar Campo S. Stae. Sla linksaf Salizada S. Stae in 15 16 en dan

en ga C. del Tintor in 19 . Weer terug schuin oversteken 20 . Ga de brug over naar C. Savio en

Al tussen de 13e en de 15e eeuw was Rialto het handelscentrum van de stad. Door de grote

daarna links bij C. Orsetti. Loop Campo N. Sauro rechts over en sla rechtsaf C. Larga dei Bari

haven waar kostbare producten uit het Verre Oosten binnenkwamen, werd Venetië een
kosmopolitische stad. Nu nog steeds bruist het van de activiteit op de vis- en groentemarkt
aan de voet van de Ponte di Rialto (Rialtobrug). ’s Morgens zie je daar de locals. Waar je ook

in 21 (22. Op het einde nr links richting Rio Marin 23 . Ga aan het eind naar links 24 en neem

woont in Venetië, je koopt de lekkerste vis op de Mercato di Rialto (Rialtomarkt). Je kunt er

façade 25 . Ga aan het einde naar links (Rio Terà S. Tomà) en neem de eerste brug 26 . Ga de

specialiteiten uit de Middellandse Zee verkrijgen, venusschelpjes, sint jakobsschelpen en
krabbetjes uit de lagune. Op zondag en maandag is de Pescaria (vismarkt) gesloten.

de brug. Aan het einde van Rio Marin ga je naar rechts (C. dell’Olio). Loop langs de prachtige

brug over naar de kerk 27 . Steek Campo dei Frari 28 over en neem de Salizada S. Rocco naar
rechts. Onder poortje Sotoportego San Rocco door, links Margherita 29 . Weer terug en klein

De bars in de buurt van de markt doen ’s ochtends al goede zaken. Venetianen lopen hier met
hun kar vol boodschappen naar binnen voor een aperitief aan de toog. Een Venetiaan staat als

stukje door tot aan Scuola Grande di San Rocco 30 . Ga na de Scuola meteen naar links en

hij ergens wat drinkt; altijd en overal. Het sociale leven speelt zich meestal vóór het eten af,

loop de brug over naar C. de la Scuola. Ga aan het einde linksaf (C. Crosera). Neem links C. de

dus zie je Venetianen in de bar van 11.00 tot 12.30 uur en van 17.30 tot 19.00 uur. Ze drinken
graag hun spritz of ombra samen en daarna gaan ze naar huis.

la Frescada en ga de brug over naar C. del Campaniel. Je komt op Campo S. Tomà en

Als je genoeg hebt van de drukte, loop dan de wijk in. Al snel wordt het rustiger. In sommige
steegjes hoor je zelfs niets anders dan het water dat tegen de kades klotst. Dwaal door de
rustige straatjes richting Campo San Giacomo dell’Orio. Bezichtig I Frari, Campo San Rocco

dei Nomboli in en dan meteen rechts C. dei Saoneri in. In C. Seconda dei Saoneri zitten n

en Ca’ Pesaro. Rondom de kerk San Stae zijn bijzonder mooie doorkijkjes

‘Rialto’ 36 . Bij Campiello dei Meloni 37 neem je C. di Mezzo en dan C. Sbianchesini en nr

WEINIG TIJD

links naar La Porta d'Acqua 38 Terug en steek Campo S. Silvestro over. Via Sotoportego del

Vis- en groentemarkt Rialto + Ca’ Pesaro + Campo San Giacomo dell’Orio + Scuola
Grande di San Rocco + Santa Maria Gloriosa dei Frari

Campiello S. Tomà. Steek het pleintje over en neem C. dei Nomboli 31 32 . Ga links Rio Terà

leuke winkel 33 . Vervolg je weg via C. dei Saoneri 34 naar Campo S. Polo 35 . Volg de borden

Traghetto kom je bij Riva del Vin. Loop naar de brug.

1 PONTE DI RIALTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op en om de Ponte di Rialto met zijn kleine souvenirwinkels wemelt het altijd van de
mensen. Al eeuwenlang vormt deze brug het hart van de stad: aan de voet van de brug werd
gehandeld en waren de banken gevestigd. Eind 12e eeuw werden de boten die hier naast
elkaar lagen al als brug gebruikt, totdat rond 1250 een echte, houten brug in gebruik werd
genomen. De huidige stenen Rialtobrug heeft in 1588 het houten exemplaar vervangen en
was tot aan de komst van de Accademiabrug in 1854 de enige brug over het Canal Grande.
san polo, ponte di rialto, boot rialto mercato
2 PIED à TERRE - SHOPPEN

Pied à Terre is een schattig winkeltje onder aan de Rialtobrug, in de sotoportego (overdekte
galerij) aan de linkerkant. Het zaakje ligt vol met vrolijk gekleurde furlane ofwel slippers
en espadrilles uit Friuli. Elk model heeft zijn eigen naam en is gemaakt van de mooiste
stoffen. Je kunt de schoenen buiten dragen (de espadrilles) of binnen (de slippers).
san polo 60 rialto, www.piedaterre-venice.com, +39()041-5285513, dagelijks 11.00-17.30,
boot rialto mercato
3 CAMPO SAN GIACOMETTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In vroeger tijden was er op Campo San Giacometto meer bedrijvigheid dan nu. Het kerkje
San Giacomo di Rialto stond midden op de markt en in de gebouwen eromheen werd fruit en
groente verkocht. Tegenover de kerk staat het beeld Il Gobbo, ofwel De Gebochelde. De
traptreden op zijn rug leiden naar een pilaar, vanwaar de stadsomroeper vroeger het nieuws
verkondigde.
san polo, campo san giacomo, kerk dagelijks 9.00-12.00 & 16.00-18.00, entree kerk gratis,
boot rialto mercato
4 NARANZARIA - ETEN & DRINKEN

Venetië was eeuwenlang de toegangspoort tot het Oriënt. Bij osteria Naranzaria naast de
Rialtobrug komen de geuren, smaken, mensen en culturen van Oost en West bij elkaar. Ooit
was dit een pakhuis waar citrusvruchten werden opgeslagen. Op de menukaart staan
onder andere carpaccio van zwaardvis, zeeduivel met saffraan en heerlijke kazen, en uiteraard
ook goede wijnen en cocktails.
san polo 130, campo san giacomo, www.naranzaria.it, apr-okt dagelijks, nov-mrt di-zo
10.00-2.00, € 30, boot rialto mercato
5 OSTERIA BANCOGIRO - ETEN & DRINKEN

In een voormalig magazijn voor groente en fruit zit Osteria Bancogiro, met een fantastisch
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
Daniele-ham, homemade pasta met garnalen en pesto van salie, of zeebrasem met knapperig
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gedroogd fruit en honing. Op elk moment van de dag zit je hier goed.
san polo 122, campo san giacomo di rialto, www.osteriabancogiro.it, +39()041-5232061, di-zo
9.00-0.00, € 40, boot rialto mercato
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6 AL MERCà - ETEN & DRINKEN

colofon

Al Mercà is de kleinste osteria van Venetië, eigenlijk niet veel meer dan een groot gat in de
muur. Het is een ontmoetingsplek. Je eet en drinkt er staand buiten, zelfs in de winter. Neem
een lekker glas wijn, een spritz met een broodje of balletjes van tonijn of aubergine.
De cicchetti en tramezzini zijn verrukkelijk.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

san polo 213, campo cesare battisti, +++39()mob-3468340660, ma-za 10.00-14.30, ma-do
18.00-20.00, vr-za 18.00-21.30, glas wijn vanaf € 1,50, broodje € 2, boot rialto mercato
7 CASA DEL PARMIGIANO - SHOPPEN

NAME

Casa del Parmigiano is een winkel waar de kazen, hammen en andere delicatessen

Marian Muilerman

verleidelijk uitgestald liggen. Het zijn stuk voor stuk kwaliteitsproducten. Alleen al om de
manier waarop de mannen, gekleed in onberispelijk wit, alles voor je inpakken, zou je er wat

Jelle Oostrom, Ilse

Photography

willen kopen. Neem een stukje Parmigiano Reggiano Stravecchio of Prosciutto Crudo da
Parma. Heerlijk!
san polo 214, campo cesare battisti, www.aliani-casadelparmigiano.it, ma-wo 8.00-13.30, doza 8.00-19.30, boot rialto mercato

Ouwens, Hans
Zeegers
LAATSTE UPDATE

2018-11-03 17:59:39

8 PESCARIA - LEUK OM TE DOEN

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

De Pescaria van Rialto is door de ligging aan het Canal Grande ongetwijfeld een van de
mooiste vismarkten 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. Naast de vismarkt is de groente- en fruitmarkt. In
de straatjes rond de markt zijn veel delicatessenzaken. Ga ’s morgens voor 8.00 uur op de
vismarkt kijken, dan zie je restauranthouders hun inkopen doen.
san polo, campo della pescaria, ma-za tot 12.30 (ma alleen groentemarkt), boot rialto mercato
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9 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
(laagseizoen zo dicht), € 8, boot rialto mercato
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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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