knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Ponte dei Sospiri
San Zaccaria
MEE Venezia 041
Bacaro Risorto
Anticlea
Ca' del Sol
Mistero
Palazzo Querini Stampalia
La Mascareta
Libreria Acqua Alta
Papier Maché
Rosa Salva
Ospedale Civile
Ostaria al Ponte
Pizzeria La Strega
Pastificio Serenissima
Chimera
Ristorante Local
Scuola di San Giorgio degli Schiavoni
Banco Lotto N° 10
Hostaria da Franz
Pasticceria alla Bragora
Muranero
Vino e... Vini
Al CoVino
Corte Sconta
Arsenale
Bar Angiò
Alice in Wonderland Fine Arts Gallery
Bar El Rèfolo
Bianchi Alimentari
Gelateria Crystal
Bar Osteria Nevodi
La Serra dei Giardini/Caffè La Serra
In Paradiso
Biennale in de Giardini Pubblici
San Pietro di Castello

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.10 km)

castello & giardini

Start bij boothalte San Zaccaria (Riva degli Schiavoni). Bewonder links vanaf de Ponte della

OVER DE ROUTE

in en rechts aan het einde zijn op een plein de kerk San Zaccaria 2 en een designwinkel 3 .

Tijdens deze wandeling ervaar je het dagelijkse leven van de inwoners. Je zult in Castello niet
zo veel toeristen zien. In sommige gedeeltes van de wijk is het stil en mysterieus. De route is
vrij lang, maar je kunt delen uitkiezen. Het stadspark, de Giardini Pubblici, is leuk voor in de
zomer. Op het eilandje San Pietro di Castello verlies je alle gevoel voor tijd.

DE WIJKEN

Castello is de grootste en dichtst bevolkte wijk van Venetië en strekt zich uit vanaf het oosten
van Piazza San Marco tot voorbij het stadspark, de Giardini Pubblici. Hoe dichter je bij Piazza

Paglia de Brug der Zuchten 1 . Ga daarna Calle delle Rasse in. Naar rechts Salizada S. Provolo

Loop een stukje terug, bar op de hoek Bacaro Risorto 4 . Ga nr rechts Campo S. Provolo 5
in en ga links 6 over de Ponte dei Carmini naar Sotoportego e Corte Rota. Loop verder naar
Ruga Giuffa. Daar zitten leuke winkels 7 . Aan het einde kom je bij Campo Santa M. Formosa
8 . Ga midden op het plein naar rechts de C. Lunga Santa M. Formosa in 9 10 11 . Loop aan

het eind iets terug en neem het smalle steegje C. Pinelli tegenover Alla Mascareta. Ga de
brug over en aan het einde van Fondamenta dei Felzi naar rechts om bij Campo Santi Giovanni

San Marco komt, hoe voller en drukker het is. Vooral de Riva degli Schiavoni trekt veel
mensen. Er zijn echter veel campi waar het aangenaam toeven is.

e Paolo uit te komen. Drink er koffie 12 , bekijk het plein 13 met het ziekenhuis of eet

Op het Campo Santi Giovanni e Paolo kun je het straatleven aan je voorbij zien trekken. Aan

Ga bij nummer 6468 rechtsaf de C. Muazzo in. Wandel via Ramo Cappello, Ponte Cappello en

dit plein ligt het ziekenhuis, met een indrukwekkende entree en gangen met binnenplaatsen.
Nog een plein waar veel Venetianen samenkomen is het Campo Santa Maria Formosa. Daar

Calle Cappello naar C. S. Lorenzo. Sla aan het einde linksaf naar Fondamenta S. Lorenzo.

zijn altijd kinderen aan het voetballen. Een intiemer plein is Campo de la Bragora.

cicchetti 14 . Sla vanaf het plein de Salizada S. Zanipolo en daarna de Barbaria delle Tole in 15 .

Neem daar de derde brug (Ponte dei Greci). Via C. della Madonna en Salizada dei Greci 16 17
18 kom je bij Fondamenta dei Furlani. Links na de brug staat aan het einde de Scuola di San

Een groot deel van Castello wordt in beslag genomen door het Arsenale. Dit was vroeger de
grootste scheepswerf van de wereld. Nu kun je er alleen in tijdens de Biennale. Deze kunst-

Giorgio 19 . Loop terug en ga de Salizada Sant’Antonin in 20 21 . Verderop heb je

en architectuurtentoonstelling is op verschillende plekken in het Arsenale en in de
landenpaviljoens in de Giardini te zien.

Pasticceria Alla Bragora 22 . Aan het einde links in Salizada del Pignater zijn bijzondere winkels

De omgeving van Via Garibaldi was een armoedige buurt. Er komen nu steeds meer jonge

eerste steeg links, en dan rechtdoor, op de hoek zit een bistro 25 . Een ander restaurant 26 zit

gezinnen wonen, omdat de huizen er iets betaalbaarder zijn. De steegjes hangen vol met
wasgoed, je ziet hier het ‘gewone’ leven. Je vindt er buurtwinkels, bars, restaurantjes en een

in Calle del Pestrin. Daar gaat de route door. Loop de brug over en dan rechtdoor langs het

groenteboot.

23 24 . Ga je echter rechts, dan kom je bij Campo Bandiera e Moro. Neem op dit plein de

water naar het Arsenale 27 . Ga de grote houten brug over en loop over de kade tot aan Riva
S. Biagio. Sla daar linksaf, neem een drankje 28 en geniet van het uitzicht. Ga na de brug

Bij de kerk van San Pietro di Castello vestigden zich de allereerste inwoners van Venetië. De
kerk was tot 1807 zelfs de officiële kathedraal van de stad. Daarna nam de San Marco deze rol
over. Op San Pietro komen weinig toeristen. Er zijn vissershuisjes en je hebt een mooi uitzicht
op het Arsenale.

WEINIG TIJD

San Zaccaria + Santi Giovanni e Paolo + Arsenale + Palazzo Querini Stampalia + Giardini
Pubblici / Biënnale

meteen links de Via Garibaldi in 29 30 31 32 en 33 . Je kunt rechts de viale in en dan heb je
net voor de brug de Serra 34 . Na de Serra over de brug direct naar links via het park naar de
Biennale 36 35 Of loop de Via Garibaldi helemaal uit. Via Fondamenta Sant’Anna en de lange
brug kom je op het eilandje San Pietro 37 .

1 PONTE DEI SOSPIRI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De beroemde Ponte dei Sospiri (Brug der Zuchten) verbindt het Palazzo Ducale (Dogepaleis)
met de oude gevangenissen. Het verhaal gaat dat de brug zijn naam dankt aan de laatste
zucht die de gevangenen slaakten in de vrije wereld wanneer ze hieroverheen liepen op weg
naar de gevangenis. Via het paleis kun je de overdekte brug betreden (zie wandeling 1) en
vanaf de Ponte della Paglia kun je hem goed bekijken. Let op: in de zomer is het hier
onvoorstelbaar druk.
castello, boot san zaccaria, boot san zaccaria
2 SAN ZACCARIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ervaar in de kerk San Zaccaria en op het pleintje ervoor hoe rustig het kan zijn slechts één
steeg verwijderd van de drukke Riva degli Schiavoni. De muren van de kerk hangen vol met
enorme doeken van oude meesters. Hoogtepunt is zonder twijfel de serene Madonna met
Kind uit 1505 van Giovanni Bellini. Het schilderij wordt verlicht als je wat geld in het kastje
ervoor gooit.
castello, campo san zaccaria, ma-za 10.00-12.00 & 16.00-18.00, zo 16.00-18.00, entree gratis,
boot san zaccaria
3 MEE VENEZIA 041 - SHOPPEN

MEE Venezia 041 is een winkel met verfijnde en vaak ook grappige designvoorwerpen op het
San Zaccariaplein. Veel producten zijn van glas en porselein. Origineel en anders dan anders
kun je de glazen, kasten en cadeauartikelen zeker noemen.
castello 4683d, campo san zaccaria, www.meevenezia.com, +39()041-5235565, dagelijks
10.00-20.00, boot san zaccaria
4 BACARO RISORTO - ETEN & DRINKEN

Bij Bacaro Risorto is het altijd druk, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dus in zomer en
winter staan de bezoekers van deze kleine bar ook buiten. Je kunt er terecht voor een koffie,
spritz, tapbiertje of glas wijn. Ze hebben ook lekkere cicchetti en broodjes. Het personeel is
vrolijk en het publiek een goede mix van Venetianen en toeristen.

castello 4700, +39()mob-3403017047, ma-za 9.00-0.00, espresso € 1, wijn € 3,50, spritz met
prosecco € 4, boot san zaccaria
5 ANTICLEA - SHOPPEN

Houd je van oude spulletjes, dan is Anticlea een leuk adres. Naast antieke glaskralen van
Murano, verkopen ze ook oorbellen, kettingen, tasjes, oude prenten, glazen en vazen. Ze
hebben altijd een kleine verzameling van losse Murano-kralen, die je per stuk kunt kopen. Hier
loop je dus geen risico om met Made in China thuis te komen, want alles is echt oud
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Venetiaans.
castello 4719a, calle san provolo, +39()041-5286946, ma-za 10.00-19.00, boot san zaccaria
6 CA' DEL SOL - SHOPPEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

De winkel van Ca' del Sol lijkt net de backstage van een theater. Overal hangen maskers en

colofon

theaterkostuums. Hamid en andere kunstenaars zijn ooit begonnen met het ontwerpen van
maskers, daarna kwamen de kostuums en de hoeden. De maskers worden gemaakt van
papier-maché leer, aardewerk en zelfs ijzer. Aan de overkant van de brug zit een ander
winkeltje, dat ook van hen is. Daar organiseren ze workshops waar je je eigen masker kunt
maken.

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.

castello 4964, fondamenta osmarin, www.cadelsolmascherevenezia.com, +39()041-5285549,
dagelijks 10.00-20.00, boot san zaccaria

NAME

7 MISTERO - SHOPPEN

Marian Muilerman

Mistero verkoopt oosterse sieraden, lampen, sjaals, boeddha’s en kleine meubels. Dit is een

Photography

winkel met producten die je een beetje geluk of inspiratie brengen, of die je een opkikkertje
geven. De eigenaar vertelt er graag meer over.
castello 4925, ruga giuffa, ++++39()041-5231414, dagelijks 9.30-12.30 & 15.30-19.30, boot

Jelle Oostrom, Ilse
Ouwens, Hans
Zeegers

san zaccaria
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8 PALAZZO QUERINI STAMPALIA - 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.

In het 16e-eeuwse Palazzo Querini Stampalia zijn een museum en een oude bibliotheek
gevestigd. De laatste nazaat van de familie Querini, graaf Giovanni, liet het palazzo in de
tweede helft van de 19e eeuw na aan een stichting, op voorwaarde dat de bibliotheek elke
dag tot middernacht open zou blijven. Je kunt de bibliotheek bezoeken. In het museum hangt
een fraaie Bellini en er zijn regelmatig exposities van moderne kunst.
castello 5252, campo santa maria formosa, www.querinistampalia.org, bibliotheek di-za
10.00-0.00, zo 10.00-19.00, museum di-zo 10.00-18.00, entree bibliotheek gratis, museum €
10, boot san zaccaria, rialto

LOCAL

NAME

MARIAN MUILERMAN

9 LA MASCARETA - ETEN & DRINKEN

La Mascareta is in vele opzichten bijzonder. Eigenaar Mauro Lorenzon heeft hier als wijn- en
champagnekenner en voorstander van slowfood en biologische producten iets moois
gecreëerd. Drink in de bar een van de uitstekende wijnen en bestel er een bord met
verschillende soorten kaas en vleeswaren bij, of ga lekker uitgebreid eten in het restaurant.
Laat je vooral door de joviale Mauro of zijn personeel adviseren. Na 23.00 uur is La Mascareta
een enoteca, waar je onder andere terecht kunt voor een goede gin-tonic (er zijn 165 soorten

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.

gin om uit te kiezen).
castello 5183, calle lunga santa maria formosa, www.ostemaurolorenzon.com,
+39()041-5230744, vr-di 19.00-2.00, € 40, boot san zaccaria, rialto
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