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

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Ca’ d’Oro
Osteria alla Vedova
Vini da Gigio
Osteria La Cantina
Spezieria all’Ercole d’Oro
Il Gelatone
Mori & Bozzi
Enoteca Do Colonne
Enoteca da Roberto - Aziende Agricole
Torrefazione Cannaregio
Cicchetteria Venexiana da Luca e Fred
Gam Gam
Casa Mattiazzi
Bar MQ10
Laguna Libre
Panificio Volpe Giovanni
Museo Ebraico
Al Timon
Plum Plum Creations
Anice Stellato
Madonna dell’Orto
Campo dei Mori
Nicolao Atelier
Ostaria da Rioba
Il Paradiso Perduto
July Venezia
Ponte Chiodo
Algiubagiò
Isola di San Michele
Da Alvise
Osteria Alla Frasca
Calle Varisco
Santa Maria dei Miracoli
L'Armadio di Coco
Un Mondo Divino
Acqua Alta
Giacomo Rizzo
Fondaco dei Tedeschi

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.90 km)

cannaregio

Start bij boothalte Ca’ d’Oro en het palazzo 1 . Steek de Strada Nova over voor een lunch 2

OVER DE ROUTE

Campo San Felice is een osteria 4 . Vervolg de weg en links zie je een oude apotheek 5 .

Aan het begin van de wandeling vang je een glimp op van het dagelijkse leven van de
Venetianen, met veel winkels. Verstopt in de calli aan de noordkant vind je de typische bacari.
Na het Ghetto kom je in het betoverende deel van Cannaregio. In deze pittoreske buurt
wonen veel Venetianen. Aan de kades zijn leuke restaurantjes waar het zomers goed toeven
is. Tussen Fondamenta Nuove en Campo dei Miracoli tref je knusse doorkijkjes.

DE WIJKEN

Cannaregio heeft twee gezichten. De meeste toeristen zien alleen Strada Nova, de drukke
winkelstraat tussen het station en Rialto, met onderweg het palazzo Ca’ d’Oro. Achter het
Ghetto, aan de noordkant van Cannaregio, ligt echter een betoverende buurt. Hier beland je in
een andere wereld, ver van alles, met de meest pittoreske grachtjes van de stad. Aan en rond
Fondamenta della Misericordia zijn veel restaurants; ideaal voor zwoele zomeravonden.
Slechts weinig toeristen nemen de moeite om dit andere Venetië te leren kennen. Gelukkig
maar, want daardoor krijg je hier een goed beeld van het gewone Venetiaanse leven. De
buurtwinkels zijn er nog niet verdwenen en de kleine bars en sympathieke restaurants zorgen
voor een prettige bedrijvigheid. Dat de bewoners dit koesteren, is niet verwonderlijk. In dit
stille gedeelte is ook de kerk Madonna dell’Orto, met een indrukwekkende façade en
schilderijen van Tintoretto.
Het Ghetto is een aparte stad in de stad. Rond 1500 moesten Joden zich verplicht in deze
wijk vestigen. De huizen zijn hier hoger dan in de rest van Venetië, zo konden er meer
mensen wonen. Hier zijn winkels, koosjere restaurants, synagogen en het Museo Ebraico te
vinden.
Vanaf de lange kade Fondamenta Nuove heb je een weids uitzicht op het noorden van de
lagune. Je ziet het begraafplaatseiland San Michele en het glasblazerseiland Murano liggen.
Vanaf deze kade vertrekken de boten naar de verschillende eilanden. Fondamenta Nuove ligt
aan de schaduwkant van de stad en er lijkt altijd een fris briesje te staan, dat tijdens de warme

óf ga meteen links de Strada Nova op. Bij de fondamenta S. Felice op rechts restaurant 3 . Bij

Blijf de hoofdstraat volgen, die gaat over in Rio Terà della Madalena 6

7 . Loop de Rio

Terà del Cristo in 8 . En aan de overkant Rio Terà Farsetti 9 . Verder lopen. Daar zijn
verschillende mogelijkheden voor een drankje of een hapje 10 11 . Ga voor de brug rechts en
wandel Fondamenta Cannaregio op naar Gam Gam 12 . Loop rechtdoor langs Casa Mattiazzi
13 en verder 14 en Laguna Libre 15 . Ga weer terug naar Gam Gam. Ga daar links en loop de

Joodse wijk in. Volg Sotoportego del Ghetto Vecchio 16 tot Campo del Ghetto Nuovo en
bezoek het museum 17 . Neem de gietijzeren brug en ga naar rechts (Fondamenta Ormesini)
18 19 . Ga linksaf C. del Forno in. Tot de brug en op links de fondamenta della sensa 20 .

Terug en neem de brug en loop verder door C. Loredan. Neem de volgende brug en ga dan
rechtsaf (Fondamenta Madonna dell’Orto) 21 . Ga na de kerk de brug over C. dei Mori in, dan
kom je op Campo dei Mori 22 . Neem de brug en ga via C. Larga 23 linksaf (Fondamenta
Misericordia) 24 25 26 . Loop door naar het eind en ga de brug over. Dan zie je de brug zonder
leuning 27 . Neem daar de tweede brug om via Sotoportego dei Presti in C. della Racchetta te
komen. Ga linksaf en na de brug rechts (Fondamenta Santa Caterina). Loop via Campo dei
Gesuiti naar Fondamenta Nuove en ga daar rechtsaf 28 30 . Neem de boot naar San Michele
29 . Vervolg daarna de wandeling en sla rechtsaf C. dei Buranelli in, die overgaat in C. del

Fumo. Halverwege naar rechts calle del Volti en C. Cordoni 31 . Terug. Aan het einde van C.
del Fumo neem je rechts C. Varisco 32 . Loop terug naar Campiello Stella en steek Campiello
Widmann over. Ga verder in Rio Terà dei Biri. Sla aan het eind linksaf en ga via twee bruggen
naar het kerkje 33 . Neem de brug voor de kerk en ga verder in C. dei Miracoli. Sla rechtsaf bij
Campiello Santa M. Nova om bij Campo M. Nova te komen 34 . Houd links aan op het plein en

zomer heel welkom is.

loop via Salizada S. Canzian 35 naar Campiello Flaminio Corner. Ga de brug over en neem

WEINIG TIJD

Salizada S. G. Grisostomo 36 37 en bruggetje naar de Fondaco dei Tedeschi op rechts 38 .

Ca’ d’Oro + Museo Ebraico + Santa Maria dei Miracoli + Het terras van Algiubagiò +
Ostaria da Rioba

1 CA’ D’ORO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ca’ d’Oro betekent letterlijk ‘gouden huis’. Met zijn opvallende gotische façade is het beslist
een van de mooiste palazzi aan het Canal Grande (tip: het beste uitzicht op het Ca' d'Oro heb
je vanaf de vismarkt, de pescaria, of vanaf het water). In het 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.
cannaregio 3932, calle di ca’ d’oro, www.cadoro.org, +39()41-5222349, ma 8.15-14.00, di-zo
8.15-19.15, entree € 8,50, boot ca’ d’oro
2 OSTERIA ALLA VEDOVA - ETEN & DRINKEN

Buurtbewoners komen graag bij Osteria alla Vedova. Hier eet je in een traditionele omgeving
de lekkerste cicchetti, zoals polpettine (zachte gehaktballetjes), sarde in saor (sardientjes in
het zuur) en gegrilde groenten. Of een lekkere pasta. Je zit er gezellig en je vindt er een juiste
mix tussen toeristen en locals.
cannaregio 3912, calle del pistor, +39()041-5285324, ma-wo & vr-za 11.30-14.30 &
18.30-22.30, zo 18.30-22.30, € 40, boot ca’ d’oro
3 VINI DA GIGIO - ETEN & DRINKEN

Aan leuke eettentjes geen gebrek in Cannaregio, maar restaurant Vini da Gigio is een
juweeltje. Het is er wel wat duurder dan gemiddeld, maar zowel de vis- als vleesgerechten
zijn heerlijk. Een perfecte keus als je 's avonds eens echt goed uit eten wilt.
cannaregio 3628/a, www.vinidagigio.com, +++++39()041-5285140, wo-zo 12.00-14.00 &
19.00-22.00, maaltijd € 60, boot ca' d'oro
4 OSTERIA LA CANTINA - ETEN & DRINKEN

Bij Osteria La Cantina begon het allemaal met verse bruschette (geroosterd brood met
olijfolie en beleg), kaas en charcuterie. Later zijn ze zich meer en meer in verfijnde
visgerechten gaan specialiseren. Ze hebben af en toe ook oesters, die natuurlijk goed smaken
bij een glas prosecco. Binnen is het knus en eet je tussen de wijnflessen. Op het kleine terras
kijk je uit op de drukke Strada Nova.
cannaregio 3689, campo san felice (strada nova), +39()041-5228258, ma-za 11.00-0.00, lunch
€ 30, boot ca’ d’oro
5 SPEZIERIA ALL’ERCOLE D’ORO - LEUK OM TE DOEN

Loop even naar binnen bij Spezieria all’Ercole d’Oro, de oudste apotheek annex
kruidenwinkel van Venetië, met nog originele meubels met houtsnijwerk. Bewonder het
interieur en stel je voor hoe hier drie eeuwen geleden geïmporteerde kruiden werden
verkocht.
cannaregio 2233a, strada nova, www.themerchantofvenice.it, +39()041-720600, ma-vr
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9.00-12.30 & 15.00-19.00, za 9.00-12.45, boot ca’ d’oro
6 IL GELATONE - ETEN & DRINKEN

Bij Il Gelatone kun je terecht voor goede gelati. Hun zelfgemaakte ijs is heerlijk. Ze hebben
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originele smaken, zoals yoghurt met honing en sesamzaad, meringue en pure chocolade.
cannaregio 2063, rio terà della madalena, +39()041-720631, dagelijks 11.00-23.30, ijsje € 1,50,
boot san marcuola

colofon
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.

7 MORI & BOZZI - SHOPPEN

Leuke en redelijk betaalbare schoenen van Italiaanse en Spaanse ontwerpers vind je bij Mori
& Bozzi. In deze chique winkel hangen ook fraaie kledingstukken. Als je er naar binnenloopt,
kun je vast niet de verleiding weerstaan om iets te passen.
cannaregio 2367, rio terà della madalena, +39()041-715261, dagelijks 9.30-19.30, boot san

NAME

marcuola

Marian Muilerman
Photography

Jelle Oostrom, Ilse

8 ENOTECA DO COLONNE - ETEN & DRINKEN

Ouwens, Hans
Zeegers

Bij Enoteca Do Colonne kun je zowel overdag als in de avond terecht. Ze hebben er
heerlijke bruine tramezzini, bijvoorbeeld gevuld met ham en mosterd. Je wijst aan in de vitrine

LAATSTE UPDATE

wat je wilt en dan komen ze het brengen naar je tafeltje. Een ideale lunchplek als je niet echt
uit eten wilt, maar wel even ergens wilt zitten om te eten. Buiten hebben ze een klein terras.

2018-08-07 15:53:59

cannaregio 1814, rio terà del cristo, www.docolonne.it, +39()041-5240453, dagelijks
10.00-22.00, tramezzino € 1,60, boot san marcuola

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.

9 ENOTECA DA ROBERTO - AZIENDE AGRICOLE - ETEN & DRINKEN

Enoteca da Roberto - Aziende Agricole is een geliefde plek om een goed glas wijn te
drinken. Dat heeft zeker ook te maken met hun verrukkelijke cicchetti, die opvallen door de
geraffineerde combinaties van ingrediënten. Je kunt er ook een fles kwaliteitswijn kopen.
cannaregio 1847, rio terà farsetti, +()mob-3333458811, ma-za 9.00-13.30 & 17.00-22.00,

LOCAL

cicchetto vanaf € 2, boot san marcuola, guglie

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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