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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Pes.co
Kunsthistorisches Museum
Naturhistorisches Museum
Hofburg
Wiener Sängerknaben
Sisi Museum
Spanische Hofreitschule
Café Griensteidl
Minoritenkirche
Burgtheater
Kunstforum
Beaulieu
Café Central
Zuckerlwerkstatt
Loos-Haus
Michaelerkirche
Loden-Plankl
Kohlmarkt
Hofzuckerbäckerei Demel
Julius Meinl
Peterskirche
Caffè Delia’s
Stenders
Ankeruhr
Judenplatz
Zum Schwarzen Kameel
Aida
Fabios

ROUTE
CENTRUM HOFBURG
OVER DE ROUTE

Deze wandeling brengt je in korte tijd langs veel highlights van Wenen en biedt gelegenheid
om zowel de geschiedenis als de koffiecultuur in te duiken. Zonder pauzes loop je de route in
45 minuten. Je kunt hem ook in omgekeerde richting lopen. Omdat je een aantal
voetgangerszones doorkruist, kun je de fiets beter laten staan. Dit gebied trekt veel toeristen
aan, dus ga vroeg op pad om het rijk voor jou alleen te hebben.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.50 km)
De start van deze wandeling is metrostation MuseumsQuartier. Als je boven de grond komt
vind je aan de overkant van de brede weg de Babenbergerstrasse met ‘social pizza’s’ 1 .
Loop terug en ga rechtsaf de Museumsplatz op. Sla rechtsaf en loop tussen de twee grootste
musea van Wenen door 2

3 . Steek de Burgring over en ga rechtdoor langs de

indrukwekkende Hofburg en tal van musea 4

5

6

7 . Ga verder rechtdoor tot je uitkomt

op de Michaelerplatz met een mooi koffiehuis 8 . Ga bij dit café links de Schauflergasse in en
neem de eerste straat rechts. Je komt nu op de Minoritenplatz met de gelijknamige kerk 9 .

DE WIJKEN

Loop links langs de kerk naar de Bankgasse, links ligt een mooi theater 10 . Sla rechtsaf en

andere het Sissi Museum – met de keizerlijke appartementen – en de Spanische

ligt een goed restaurant 11 . Op Freyung vind je een museum 12 . Ga rechts de chique

In dit zeer statige deel van Wenen zie je de keizerlijke pracht en praal. De Hofburg, met onder
Hofreitschule, is een van de grootste toeristentrekkers van Wenen. De Hofburg wordt ook
wel het winterpaleis van keizerin Sissi genoemd.

loop door tot de Herrengasse, waar je linksaf naar Freyung loopt. In het prachtige hofje links

winkelpassage in waar je kunt genieten van de Franse keuken 13 . Op de Herrengasse sla je
linksaf. Hier zit aan je linkerhand op de hoek een van de oudste Weense koffiehuizen 14 en

Aan de andere kant van de Ring liggen twee prachtige, identieke gebouwen: het
Kunsthistorisches en het Naturhistorisches Museum. Keizer Franz Josef I heeft de musea
laten bouwen om de Hofburg optisch met de keizerlijke stallen (nu het MuseumsQuartier) te
verbinden en ruimte te creëren voor de verzamelingen van de Habsburgers. Even verderop ligt
het door toneelliefhebbers geprezen Burgtheater.
De Judenplatz is het middelpunt van de voormalige Joodse wijk. Vroeger stond hier een
synagoge, tegenwoordig is er een museum over de geschiedenis van de Joden in Wenen. Op
het plein staat een monument ter nagedachtenis aan de Oostenrijkse slachtoffers van de
holocaust.
Tussen de Hofburg en de Stephansplatz ligt de luxe winkelstraat Graben, een brede laan met
schitterende panden. Aan de dure Kohlmarkt vind je niet alleen de chique internationale
modehuizen, maar ook Hofzuckerbäckerei Demel en delicatessenwarenhuis Julius Meinl.
Dat er in Wenen een echte koffiecultuur bestaat, zie je aan de vele oude koffiehuizen. Je kunt
kiezen uit tientallen soorten koffie. Een Melange (‘onze’ cappuccino) en een Brauner
(espresso met warme melk) worden het meest gedronken.

WEINIG TIJD

Hofburg + Museum Judenplatz + Kunsthistorisches Museum + Kunstforum + Zum
Schwarzen Kameel

verderop zit een bijzonder snoepwinkeltje 15 . Op de Michaelerplatz vind je een designgevel
16 , een kerk 17 en traditionele Oostenrijkse kleding 18 . Loop een stukje terug en ga rechts

de chique Kohlmarkt op 19 20 en loop bij delicatessenzaak Julius Meinl 21 rechts Graben op.
Neem de eerste weg links richting de kerk 22 en ga links van de kerk via Brandstätte naar
Tuchlauben voor een populair café 23 . Ga na de zeepjes van Stenders 24 rechtsaf de de
Hoher Markt op, waar een prachtige klok hangt 25 . Loop terug naar Tuchlauben en ga rechts
de Schultergasse in. Loop door naar de Jordangasse, waar je mooie retro fietsen en tassen 26
vindt. Sla eerst links- en dan meteen weer rechtsaf, je bent nu op de Judenplatz 27 . Loop
langs het monument schuin links naar Am Hof en ga aan het einde links 28 (29). Loop na het
chique winkelblok links naar het restaurant waar je kans hebt bekende Weners tegen het lijf te
lopen (30).

1 PES.CO - ETEN & DRINKEN

Het Italiaanse Pes.co is een van de trendy hotspots van Wenen. Er hangt een aangename
sfeer, de bediening is super vriendelijk en het eten is top. Zelfs lokale Italianen komen hier
graag. Uniek zijn de enorme social pizza’s, die je samen met je tafelgenoten deelt. En omdat
ze hier van gezelligheid houden, zijn er ook social pasta’s, hoofdgerechten en toetjes.
Kinderen zijn hier, in tegenstelling tot veel andere Weense restaurants, gewoon welkom, en
mogen altijd een handje helpen bij het pizzabakken.
babenbergerstrasse 5, www.facebook.com/pescowien, +43(0)1-58524392, ma-za 10.00-1.00,
zo 10.00-23.00, social pizza € 23, u-bahn museumsquartier
2 KUNSTHISTORISCHES MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Kunsthistorisches Museum (1891) werd gebouwd voor de omvangrijke kunstverzameling
van de keizerlijke familie. Er zijn onder meer afdelingen met Egyptische en Griekse
kunstvoorwerpen en werken van oude meesters zoals Bruegel de Oude, Rembrandt,
Vermeer, Rafaël en Titiaan.
maria-theresien-platz, www.khm.at, +43(0)1-525240, di-zo 10.00-18.00, do 10.00-21.00,
entree € 14, u-bahn museumquartier
3 NATURHISTORISCHES MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De collectie van amateurwetenschapper keizer Franz Stephan stond aan de basis van het
Naturhistorisches Museum. Je vindt hier van alles: opgezette dieren, meteorieten, fossielen,
archeologische vondsten. Het belangrijkste object is de Venus van Willendorf, een 23.000 jaar
oud beeldje van 11 centimeter hoog, waarschijnlijk een vruchtbaarheidssymbool. Verder heeft
het museum een spectaculaire dinosauriërtentoonstelling.
burgring 7, www.nhm-wien.ac.at, +43(0)1-521770, do-ma 9.00-18.30, wo 9.00-21.00, entree €
10, u-bahn volkstheater
4 HOFBURG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het indrukwekkende paleis Hofburg was de winterresidentie van de Habsburgse keizers. De
beroemdste bewoner was keizerin Sissi, maar ook Marie Antoinette woonde er voordat ze
koningin van Frankrijk werd. Door de eeuwen heen is het complex voortdurend uitgebreid,
zodat je elementen van veel verschillende stijlperiodes kunt ontdekken.
hofburg, www.hofburg-wien.at, +43(0)1-5337570, dagelijks 9.00-17.30, entree € 11,50, ubahn herrengasse
5 WIENER SäNGERKNABEN - LEUK OM TE DOEN

Een optreden van de beroemde Wiener Sängerknaben is het leukst in hun thuisbasis: de
Hofburgkapel in de Hofburg. Tot het jongenskoor worden alleen alten en sopranen toegelaten;
zodra een zanger de baard in de keel krijgt, verlaat hij het koor. De honderd leden zijn verdeeld
in vier koren die met een identiek repertoire over de hele wereld optreden.

3

4

hofburgkapelle hofburg, www.wsk.at, entree € 26, u-bahn herrengasse
6 SISI MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ook als je niet houdt van de Sissi-films is het Sisi Museum in de Hofburg een bezoek waard.
Het indrukwekkendst zijn de zalen gewijd aan haar bijzondere leven. Keizerin Sissi was een
vooruitstrevende vrouw die geen zin had zich te laten opsluiten in een paleis. Ze was sociaal
betrokken en reislustig, maar ook erg ijdel. Zo deed ze gedisciplineerd oefeningen aan de
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rekstokken in haar slaapkamer en ze volgde een streng dieet om haar tailleomvang van 40
centimeter te behouden. Na de zelfmoord van haar enige zoon wilde Sissi niet meer
gefotografeerd worden en verborg ze haar gezicht.

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.

hofburg, www.hofburg-wien.at, +43(0)1-5337570, dagelijks 9.00-17.30, entree € 10,50, ubahn herrengasse
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7 SPANISCHE HOFREITSCHULE - LEUK OM TE DOEN

Lotte Lambin

De Spanische Hofreitschule is het mekka voor paardenliefhebbers. Hier kun je
ochtendtrainingen en uitvoeringen van de beroemde Lippizaner schimmels bijwonen.
Bijzonder is de rondleiding door de stallen van deze speciale rijschool midden in de stad met
zijn exclusieve paarden.
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michaelerplatz 1, www.srs.at, +43(0)1-5339031, ma-zo 9.00-16.00, vr bij voorstellingen
9.00-19.00, rondleiding stallen € 16, u-bahn herrengasse
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8 CAFé GRIENSTEIDL - ETEN & DRINKEN

Aan de imposante Michaelerplatz ligt Café Griensteidl. Het werd in 1848 geopend door de
voormalige apotheker Heinrich Griensteidl en was dé ontmoetingsplek voor Weense
schrijvers als Hermann Bahr en Arthur Schnitzler. Toen het café in 1897 werd gesloopt
vanwege de herinrichting van de Michaelerplatz, verhuisden veel stamgasten naar het
nabijgelegen Café Central. Maar na de heropening in 1990, op dezelfde plek maar in een ander
gebouw, werd het al snel weer een geliefde plek voor veel Weners.

LOCAL

michaelerplatz 2, www.cafegriensteidl.at, +43(0)1-53526920, dagelijks 8.00-23.30, melange €
2,90, u-bahn herrengasse
9 MINORITENKIRCHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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)

Het plein rondom de Minoritenkirche is een oase van stilte en rust midden in de stad. Binnen
in de sober ingerichte gotische kerk hoor je de geluiden van buiten al helemaal niet meer. De
kerk uit 1275 werd in de achttiende eeuw door keizer Joseph II aan Italië geschonken. Een
blikvanger is de levensgrote mozaïekreplica van Leonardo da Vinci’s Laatste avondmaal.
minoritenplatz 2a, www.minoritenkirche-wien.info, +43(0)676-6264113, dagelijks 8.00-18.00,
u-bahn schottentor
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