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

Gallerie dell’Accademia
Solo se...
Micheluzzi
Bar Ae Maravegie
Snack-Bar Alla Toletta
Toletta
Canestrelli
Enoteca Ai Artisti
Ca’ Rezzonico
Perlamadredesign
Madera
Ristoteca Oniga
Signor Blum
Osteria Ai Pugni
Ponte dei Pugni
Campo Santa Margherita
Orient Experience II
Osteria Alla Bifora
Pasticceria Tonolo
Adriatico Mar
Al 133
Scuola Grande dei Carmini
Osteria da Codroma
Pane Vino e San Daniele
Chiesa San Sebastiano
Dal Nono Colussi
Tea Room Beatrice/Ca' Fujiyama
Cantinone - già Schiavi
Osteria Al Squero
Zattere
Gelateria Nico
La Piscina
Lineadombra
Punta della Dogana
Basilica Santa Maria della Salute
Peggy Guggenheimmuseum
Il Pavone
Totem il Canale

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.10 km)

dorsoduro

Start bij de Accademiabrug en de Gallerie dell’Accademia 1 . Via C. Contarini Corfù 2 kom je

OVER DE ROUTE

della Toletta 6

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.

bij Fondamenta Priuli. Loop de brug over 3 C. della Toletta in 4

5 die overgaat in Sacca

7 . Voor een lunch kun je terecht bij Ai Artisti 8 . Ga aan het eind van F.

della Toletta rechtdoor de brug over en loop naar Campo S. Barnaba. Steek het plein en de
brug over naar Fondamenta Rezzonico, waar de ingang van het museum 9 is. Of ga na de
brug rechtdoor Calle delle Botteghe in 10 . Loop terug naar Campo S. Barnaba 11 12 en via
Fondamenta Gherardini 13 naar de Ponte dei Pugni 14 15 . Via Rio Terà Canal kom je op een

DE WIJKEN

van de gezelligste pleinen van de stad, Campo S. Margherita 16 17 18 ). Ga aan het einde van

musea en vele onafhankelijke culturele ruimtes. Hier is ook de studentenbuurt van Venetië.
Op en rondom Campo Santa Margherita zijn hippe cafés, lunchplekken en ook snackbars

Brug over en rechtdoor Salizada san Pantalon 21 Ga daar linksaf . Neem de brug Marcello en

Dorsoduro is de culturele wijk van de stad. Er zijn twee universiteiten, wereldberoemde

met betaalbare prijzen. Ga lekker op een terras zitten in de zon.

het plein San Pantalon over en neem Calle san Pantalon naar Tonolo 19 . Ga naar links 20 .

loop over Fondamenta del Malcanton. Sla rechtsaf bij Corte del Gallo en dan links C. della
Sbiaca in. Ga de brug over en volg dan links Fondamenta del Rio Novo. Loop de tweede brug

Op de hoek van Rio del Ognissanti en Rio de San Trovaso kun je een gondelwerkplaats zien.
Dit is een rustig stukje van de wijk, met populaire bacari.

over. Via C. del Forno kom je weer op Campo S. Margherita. Ga op het plein naar rechts Loop

De Zattere, een brede, zonovergoten kade met terrassen, is een ideale plek om neer te

Salite Chiesa straatje volgen tot aan pleintje met Pane, Vino & San Daniele 24 . Daarna weg

strijken en iets te drinken. Je kijkt uit over de lagune en het eiland Giudecca. Een aanrader!
Het museumgedeelte bevindt zich tussen de Accademiabrug en Punta della Dogana. De
Gallerie dell'Accademia heeft een indrukwekkende collectie Venetiaanse schilderkunst. Het
Peggy Guggenheimmuseum is een idyllische plek met moderne kunst. Vergeet de tuin niet!
Punta della Dogana toont hedendaagse kunst in een gerenoveerd douanegebouw. Ook
Palazzo Cini en stichting Vedova zijn een tip voor kunstliefhebbers.
Wil je dwalen door een vergeten stukje Dorsoduro, maak dan een wandeling in de buurt van
de kerk San Sebastiano. Bezoek de kerk ook, er hangen mooie schilderijen van Veronese.
Ook ten oosten van Accademiabrug, richting de kerk Santa Maria della Salute, kun je de
stroom toeristen op verschillende plekken achter je laten. Deze kerk is het meesterstuk van
de Venetiaanse barok. Toen de pestplaag voorbij was, bouwde Venetië de kerk. Vanaf de
'Salute' heb je een erg mooi uitzicht op San Marco.

WEINIG TIJD

Santa Maria della Salute + Campo Santa Margherita + Zattere-kade + Peggy
Gugenheimmuseum + Gallerie dell’Accademia

langs de Scuola 22 . Dan Calle della pazienza in, fondamenta Briati volgen 23 . Bruggetje over,

volgen naar kerk San Sebastiano 25 . Via Campo S. Sebastiano ga je de brug over. Neem C.
dell’Avogaria die overgaat in Calle Lunga de S. Barnaba 26 27 . Sla bijna aan het eind het
steegje C. de le Turchette in, dat overgaat in Fondamenta di Borgo. Sla aan het eind linksaf
(Fondamenta Bonlini), steek Campo S. Trovaso schuin over en neem de brug. Geniet van
prosecco met crostini bij Cantinone - già Schiavi 28 . Loop verder via Fondamenta Nani 29 naar
de Zattere 30 . Ga daar links, slenter over de kade en geniet op een terras 31 32 33 . Loop
helemaal naar de punt en ga naar museum Punta della Dogana 34 . Loop via de kerk Santa M.
della Salute 35 en Sotoportego de l’Abazia naar het Peggy Guggenheimmuseum 36 . Volg
daarna de borden ‘Accademia’ naar het eindpunt. Onderweg kom je langs een il Pavone 37 en
een galerie 38 .

1 GALLERIE DELL’ACCADEMIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Gallerie dell’Accademia omvat een enorme collectie Venetiaanse kunst uit de periode
1400-1900. Werken van grote schilders als Bellini, Carpaccio, Giorgione, Tiepolo, Tintoretto,
Titiaan en Veronese hangen hier allemaal bij elkaar. Tot de topstukken behoren La Tempesta
(De Storm) van Giorgione en Convito in Casa di Levi (Feest in het Huis van Levi) van Veronese.
dorsoduro 1050, campo della carità, www.gallerieaccademia.org, ma 8.15-14.00, di-zo
8.15-19.15, entree € 9, boot accademia
2 SOLO SE... - SHOPPEN

Solo se... is een boetiek met een liefdevol samengestelde collectie van casual chic
kledingstukken. Verder zijn er ook originele sieraden, tassen en andere accessoires te koop.
dorsoduro 1057, calle contarini corfù, www.soloseabbigliamento.it, +++39()041-5227727,
dagelijks 9.30-13.00 & 15.30-19.30, boot accademia
3 MICHELUZZI - SHOPPEN

Bij Micheluzzi verkopen ze kwaliteitsglas van Massimo Micheluzzi. Deze Venetiaan heeft
enkele jaren voor Archimede Seguso gewerkt, voor veel Venetianen dé meester van het
glasblazen. Massimo ontwikkelde een eigen stijl. Zijn modellen zijn strak en het kleurgebruik is
meestal warm en donker. Zijn werk wordt in verschillende musea over de hele wereld
tentoongesteld.
dorsoduro 1071, ponte de le maravegie, www.glassinvenice.it, +39()041-5282190, dagelijks
10.00-13.00 & 16.00-18.00, aug en winter zo gesloten, boot accademia
4 BAR AE MARAVEGIE - ETEN & DRINKEN

Bij Bar Ae Maravegie kun je lekkere belegde broodjes eten terwijl je aan een van de
comfortabele houten tafels zit. Ook voor een pasta of koffie kun je hier terecht. De bar wordt
gerund door dezelfde familie sinds 1988. De prijzen zijn betaalbaar en de bediening is
vriendelijk en snel. Pas op dat je er niet voorbij loopt, de naam van de bar zie je niet buiten. Let
dus op het huisnummer (1185).
dorsoduro 1185, calle della toletta, +39()041-5235768, dagelijks 8.30-20.00, espresso € 1,
boot accademia
5 SNACK-BAR ALLA TOLETTA - ETEN & DRINKEN

Bij Snack-Bar Alla Toletta kun je de allerbeste tramezzini krijgen. Er hangt een bordje met de
tekst: ‘De geschiedenis van de tramezzino in Venetië begint hier.’ Oordeel zelf! De witte
sandwiches (zonder korst) zijn met allerlei combinaties van ingrediënten belegd. De
pasticceria naast de bar verkoopt koffie en lekkere koekjes en taartjes.
dorsoduro 119, calle toletta, +39()041-5200196, dagelijks 8.00-20.00, tramezzino € 1,80, boot
accademia

Deze route is van preview
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6 TOLETTA - SHOPPEN

Boekenliefhebbers zitten goed in de steeg Sacca della Toletta, want bij boekwinkel Toletta
vindt je alles wat je zoekt. Ze bestaan al sinds 1933 en hebben veel kunst- en fotoboeken
en kinderboeken, ook Engelstalig.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

dorsoduro 1214, sacca de la toletta, www.latoletta.com, +39()041-5232034, ma-za 9.00-19.30,
zo 15.00-19.00, boot accademia

colofon

7 CANESTRELLI - SHOPPEN

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.

Bij Canestrelli worden bolle spiegels gemaakt en verkocht. De eigenaar laat zich inspireren
door de kunstgeschiedenis. Hij gebruikt oude technieken om moderne en unieke spiegels te
ontwerpen. Zoek hier een aparte spiegel uit voor je huis.
dorsoduro 1173, sacca de la toletta, www.venicemirrors.com, ma-za 11.00-13.30 &
16.00-19.30, boot accademia

NAME

Marian Muilerman

8 ENOTECA AI ARTISTI - ETEN & DRINKEN

Photography

De kleine zaak Enoteca Ai Artisti is smaakvol ingericht en hun pasta's zijn uitstekend van

Jelle Oostrom, Ilse

kwaliteit. Drink er een wijntje bij op het terras aan het water, en bestel daarna een lekkere
salade. Alle gerechten worden bereid met verse producten van de markt.
dorsoduro 1169a, fondamenta della toletta, www.enotecaartisti.com, +39()041-5238944, ma-

Ouwens, Hans
Zeegers
LAATSTE UPDATE

za 12.45-15.00 & 19.00-22.00, dagmenu € 30, boot ca’ rezzonico, accademia
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9 CA’ REZZONICO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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.

Het barokke palazzo Ca’ Rezzonico is sinds 1934 een museum voor 18e-eeuwse Venetiaanse
kunst. Vooral de fresco’s van Tiepolo en de enorme balzaal zijn de moeite waard. Leuk om te
zien is ook de oude gondel met overkapping, die in de hal staat. De tuin achter het museum,
waar je gratis naar binnen kunt, is een lekkere plek om even bij te komen.
dorsoduro 3136, fondamenta rezzonico, www.carezzonico.visitmuve.it, +39()041-2410100,
wo-ma 10.00-17.00, entree € 10, boot ca’ rezzonico

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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