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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Stephansdom
Haas & Haas
Manner
Do & Co
Kurkonditorei Oberlaa
Le Bol
Kaisergruft
Medusa
Lobmeyr
Albertina
Würstelstand
Palmenhaus
Wiener Staatsoper
Plachuttas Gasthaus zur Oper
Haus der Musik
Die vermischte Warenhandlung
Aichinger, Bernhard & Comp.
Franziskanerkirche
Kleines Café
Mozarthaus
Stadtpark
MAK
Café Prückel
Schneeweiss
Café Diglas
Labstelle
Bäckerstrasse 7
Kaffee Alt Wien
Jesuitenkirche
Griechenkirche
Griechengasse
Eissalon am Schwedenplatz
Motto am Fluss

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.90 km)

oude stad

Deze wandeling begint bij de Stephansdom 1 . Loop rechts van de kerk en passeer een

OVER DE ROUTE

naar de ingang van de kerk en loop langs het spiegelende gebouw 4 rechtdoor naar de

Deze route van ongeveer een uur – zonder pauzes – neemt je mee langs veel
bezienswaardigheden, zoals de Wiener Staatsoper, het Albertina en de Stephansdom.
Vanwege de aandacht voor historie en cultuur is de route vooral bij een eerste bezoek aan
Wenen zeer de moeite waard. Je kunt hier ook goed (window)shoppen of een mooi park in en
je hebt veel keuze uit plekken om Kaffee und Kuchen te bestellen. De route is minder

theesalon 2 . Wandel verder langs de kerk en koop Weense chocoladewafels 3 . Ga terug

Kärntner Straße; hier vind je heel wat winkels. Ga rechts bij de Kupferschmiedgasse,
naar Neuer Markt. Hier kun je een overheerlijk taartje 5 of een Franse croissant eten 6 , het
graf van Sissi bekijken 7 en vast reserveren voor het diner 8 . Ga links en direct weer rechts
zodat je terugkomt op de Kärntner Straße. Loop langs oude kroonluchters 9 en ga rechts de

geschikt om met de fiets te doen.

Führichgasse in. Neem de eerste straat links zodat je uitkomt bij museum Albertina 10 11 .

DE WIJKEN

Achter het museum ligt het Palmenhaus 12 . Loop terug en steek over naar Philharmoniker

In het centrum van de oude stad, ook wel het eerste district genoemd, vind je het historische
Wenen. Hier is alles statig en exclusief. Je ziet er chique winkels en prachtige gebouwen, het
ene nog indrukwekkender dan het andere. Het onroerend goed heeft hier de hoogste huur- en
koopprijzen van de stad. Er zijn stadspaleizen die tot woningen zijn omgebouwd. De sfeer is

Straße, hier zit het beroemde Sacherhotel. Ook vind je hier de Wiener Staatsoper 13 . Loop

typisch Weens: deftig en soms ook een tikje afstandelijk.

Weihburggasse in. Links zie je twee leuke winkeltjes 16 17 . Op het Franziskanerplein ga je

De Stephansdom vormt met zijn 137 meter hoge 15e-eeuwse toren het hart van Wenen.

rechts waarbij je een kerk 18 en een klein café passeert 19 . Op de T-splitsing ga je links.

Geen enkel ander gebouw wordt door de Weners zo aanbeden als hun ‘Steffl’ (kleine Stefan).
Rond de overweldigende kerk is het altijd druk, vooral met toeristen. In de zomer zijn er veel
straatartiesten.

Neem de tweede straat rechts, de Blutgasse, en wandel verder tot je bij het Mozarthaus 20

door voor een schnitzel 14 en sla aan het einde van de straat linksaf. Ga rechts de Seilerstätte
in en dompel je onder in de wereld van muziek 15 . Wandel na theater Ronacher links de

komt. Ga links de Domgasse in en draai de hoek om voor een Israëlische snack (21). Ga dan
rechts de Schulerstraße in en wandel tot het einde, tot aan de Parkring. Steek over en dan

Vanaf de Stephansdom tot aan de imposante Staatsoper loopt de brede Kärntner Straße.
Vroeger was dit een luxe winkelstraat, maar tegenwoordig zijn vrijwel alle panden in handen
van grote ketens. Naast drukke winkelstraten vind je in dit deel van het centrum ook stille
middeleeuwse steegjes en veel statige 19e-eeuwse panden. Een idyllisch plekje achter de
Stephansdom is de Franziskanerplatz. Dit plein heeft een kerk, een café met terras, een
klooster en een fontein. Rond de Neuer Markt huizen veel antiekwinkels en sieradenboetieks.

kom je bij het Stadtpark, een museum en een restaurant 22 23 (24). Steek de Parkring terug
over en stop voor koffie bij een mooi Weens koffiehuis 25 . Vervolg je weg op Wollzeile. Hier
kun je kleren shoppen 26 of leuke papierwaren [27]. Neem na het koffiehuis 28 rechts de
doorgang. Aan het eind vind je links een goed restaurant 29 . Ga rechts de Bäckerstraße in 30
en loop voorbij de bruine kroeg 31 tot je op een plein met een kerk komt 32 . Ga links en in de

Om het centrum loopt de Ringstraße. Deze brede laan van maar liefst 4 kilometer lang werd
vanaf 1857 aangelegd, nadat keizer Franz Joseph I met zijn decreet ‘Es ist mein Wille’ had

bocht rechts het Heiligenkreuzerhof op. Ga rechtdoor naar de Grashofgasse, vanwaar je

bepaald dat de oude stadsmuren moesten worden gesloopt. Aan de Ring liggen een aantal

uitkomt op de Fleischmarkt. Wandel tot aan de Griechenkirche 33 en wandel naar beneden,

prestigieuze hotels en hier staan de prachtigste gebouwen van Wenen, zoals de imposante
Staatsoper en het Rathaus.

neem voor onderweg een coffee to go (34) en wandel verder door een historisch steegje 35 .

WEINIG TIJD

Stephansdom + Albertina + Griechengasse + Wiener Staatsoper + Haus der Musik

Op het Schwedenplatz eet je een ijsje 36 of drink je een cocktail aan het water 37 .

1 STEPHANSDOM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Stephansdom, waarvan de oudste delen al dateren uit de 12e eeuw, is een van de
belangrijkste gebouwen van de stad. De gotische kerk heeft 4 torens. Alleen de zuidelijke
toren werd afgebouwd; deze is 137 meter hoog. Het indrukwekkendst zijn het altaar, de
preekstoel en de catacomben met de overblijfselen van Habsburgse vorsten en 12.000 aan de
builenpest gestorven burgers. Als je de 343 treden van de toren beklimt, kun je prachtig over
de stad uitkijken.
stephansplatz 3, www.stephanskirche.at, +43(0)1-515523054, ma-za 6.00-22.00, zo
7.00-22.00, rondleiding catacomben ma-za 09.00-11.30 & 13.00-16.30, zo 13.00-16, entree
gratis, rondleiding € 4,50, beklimming, u-bahn stephansplatz
2 HAAS & HAAS - ETEN & DRINKEN

Theeliefhebbers moeten beslist even binnenlopen bij Haas & Haas. In het café kun je kiezen
uit meer dan tweehonderd verschillende soorten thee uit alle delen van de wereld. Ze
serveren er bijpassende brunches of lunches bij. Het verborgen en relaxte terras zo vlak bij de
drukke Stephansdom is een aanrader. In de winkel kun je op je gemak kiezen welke van de
vele theesoorten je mee naar huis wilt nemen.
stephansplatz 4, www.haas-haas.at, +43(0)1-5122666, ma-za 8.00-20.00, zo 9.00-18.00,
brunch € 9,50, u-bahn stephansplatz
3 MANNER - SHOPPEN

Op de plek waar Josef Manner I in 1890 begon met de productie en verkoop van zijn
Napolitaanse wafels, staat nu de roze winkel Manner. De Manner-Schnitten (een soort smalle
pennywafel) zijn voor Oostenrijkers als stroopwafels voor Nederlanders. Ze zijn overal te koop,
maar deze winkel is erin gespecialiseerd. Je kunt hier ook accessoires kopen of Manners in
extra groot formaat (van wel 20 bij 30 centimeter).
stephansplatz 7, www.manner.at, +43(0)1-5137018, dagelijks 10.00-21.00, u-bahn
stephansplatz
4 DO & CO - ETEN & DRINKEN

De meningen zijn verdeeld over het door Hans Hollein ontworpen spiegelende pand waarin
Do & Co zit. Vanuit de lounge heb je in elk geval prachtig uitzicht op het gekleurde dak van de
Stephansdom. In het restaurant proef je specialiteiten van over de hele wereld. Probeer eens
de Uruguayaanse steak of de exclusiefste döner kebab ooit. Heren zonder jasje worden
geweigerd en je moet reserveren voor het diner.
stephansplatz 12, www.doco.com, +43(0)1-24188, dagelijks 12.00-15.00 & 18.00-0.00, kebab
€ 21, u-bahn stephansplatz
5 KURKONDITOREI OBERLAA - ETEN & DRINKEN

Bij de bekende patisserie Kurkonditorei Oberlaa zijn alle producten handgemaakt. De

3

4

ingrediënten zijn zo ‘puur’ mogelijk: de beste chocolade, echte boter en verse noten. Vooral
deftige Weense dametjes komen hier graag een taartje kopen of eten. Oberlaa vind je overal
in de stad, maar deze vestiging is het meest authentiek.
neuer markt 16, www.oberlaa-wien.at, +43(0)1-5132936, dagelijks 8.00-20.00,
chocoladetaartje € 3,90, u-bahn stephansplatz
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6 LE BOL - ETEN & DRINKEN

Neem bij Le Bol een echte Franse croissant, quiche of maaltijdsalade aan de grote leestafel.

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.

De café au lait krijg je in een grote mok en de tarte au citron smaakt er goed bij. Het interieur
is typisch Frans met apothekerskasten en kleine tegeltjes aan de muur. Je kunt verschillende
chocoladefondues kopen voor thuis. In de zomer is er een terras voor de deur.
neuer markt 14, www.lebol.at, +43(0)699-10301899, ma-za 8.00-22.00, zo 10.00-20.00, lunch
€ 8,50, u-bahn stephansplatz
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7 KAISERGRUFT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Photography

In de Kaisergruft liggen de overblijfselen van keizers en keizerinnen van het Oostenrijks-

Mascha Verkooijen,

Hongaarse rijk. Boven de ingang van de crypten staat ‘Silentium’ gegraveerd, en ook nu nog
wordt stilte op prijs gesteld. Het graf van Sissi valt meteen op: hier worden nog dagelijks
bloemen op gelegd.
tegetthoffstrasse 2, www.kaisergruft.at, +43(0)1-5126853, dagelijks 10.00-18.00, entree €

Marjolein den Hartog
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5,50, u-bahn stephansplatz

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.

8 MEDUSA - ETEN & DRINKEN

De Slowaakse restaurantketen Medusa introduceerde eind 2012 een nieuw concept in
Wenen: een café, restaurant en club onder één dak. Op maar liefst drie verdiepingen kun je
genieten van de gezellige, mediterrane stijl. In de zomer is er een groot terras voor de deur.
neuer markt 8, www.medusarestaurant.at, +43(0)676-6057286, zo-di 10.00-1.00, wo-za
10.00-2.00, risotto € 13, u-bahn stephansdom

LOCAL

9 LOBMEYR - SHOPPEN

Tussen de grote winkelketens aan de Kärntner Strasse vind je het unieke ouderwetse
familiebedrijf Lobmeyr. Hun kristallen kroonluchters zijn wereldberoemd. Ze hangen onder
andere in de hal van de Opperste Sovjet en in het gebouw van de Verenigde Naties. Het k.u.k-

LOTTE LAMBIN

Woont sinds begin 2016 in Wenen en ontdekt nog elke dag
nieuwe hotspots. Ze is verzot op exotische markten en
trendy koffiebars. Probeert iedereen te overtuigen dat
Wenen niet oubollig is, maar juist dynamisch en hip met
prachtige gebouwen, veel groen, leuke restaurants en een
bruisend nachtleven. Ze houdt van Wenen in de zomer:
zwemmen in de Donau of picknicken in het (Prater)park.
Favoriete uitspraak: 'Zonder koffiehuizen geen Wenen,
zonder Wenen geen koffiehuizen.' (Geert Mak)

logo (kaiserlich und königlich) op de gevel herinnert aan de tijd dat de familie Lobmeyr
hofleverancier was van de keizer. Boven is een klein, gratis museum waar je kroonluchters en
mooi glaswerk kunt bekijken.
kärntner strasse 26, www.lobmeyr.at, +43(0)1-512050888, ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00,
u-bahn stephansplatz
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