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Bunkerei

ROUTE
ALSERGRUND

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.20 km)

& KARMELITER

OVER DE ROUTE

Voor deze vrij lange wandeling moet je ongeveer anderhalf uur rekenen, zonder stops. Je kunt
hem in de omgekeerde richting lopen of fietsen, en ook dan eindig je ergens waar je heerlijk
kunt eten. Het is leuk om in de Strudlhofgasse te zien hoe de jugendstilarchitectuur werd
toegepast in het straatbeeld. Ontdek de verschillen tussen de chique wijk Alsergrund, het
urban Donaukanaal en de multiculturele buurt Karmeliter.

DE WIJKEN

Alsergrund is de universiteitswijk van Wenen. Hier bevindt zich niet alleen het prachtige

Begin je wandeling bij de Votivkirche
Frans café

. Aan de overkant van de Währingerstrasse ligt een

. Loop links de Währingerstrasse in, waar je voor een goed doel kunt eten

. Als je zin hebt om tussen de studenten een biertje te drinken, neem dan de tweede
straat links

. Anders loop je rechts de Boltzmanngasse in

rechts. Loop de historische trappen

en neem je eerste straat

af. Ga rechtsaf en vervolgens linksaf de

Fürstengasse in. Je komt voorbij een paleis met mooie tuinen
Porzellangasse in en loop langs een leuke cadeauwinkel

. Ga rechts de

. Ga hierna rechts en op de

Liechtensteinstrasse links. Je komt langs leuke zaakjes

. De tweede straat links

hoofdgebouw van de Uni, maar ook de levendige campus. De Universität Wien heeft bijna

leidt je langs het beroemde Sigmund Freud Museum

100.000 studenten. Die geven de statige wijk een heel gezellige en dynamische sfeer.

even naar links voor prachtige bloemen

Midden in de wijk, omgeven door een prachtige tuin, ligt het Palais Liechtenstein. Het

Servitengasse

barokke zomerverblijf is tegenwoordig een museum, met werken van onder meer Vlaamse en
Nederlandse oude meesters. De gebouwen en straten rondom het Liechtensteinpark hebben

ga je rechts en loop je langs het water naar Schwedenplatz, je kunt ook de metro nemen.

een elegante allure.

. Ga aan het einde van deze straat

en vervolg je route door de schattige

. Ga na de kerk rechtsaf naar het Donaukanaal

. Hier

Bovenaan bij Schwedenplatz steek je de weg over en ga je rechts de Dominikanerbastei in.
Neem de eerste links en dan de eerste rechts en je komt bij een gebouw van Otto Wagner

Aan de rand van Alsergrund ligt het Donaukanaal, dat dwars door de stad loopt. In de zomer
bruist het hier door de strandbarretjes en terrassen.

. Loop terug en sla rechtsaf voor een Italiaans restaurant
naar het water voor een bioscoop in een oude sterrenwacht

Aan de andere kant van het Donaukanaal ligt de wijk Karmeliter, die contrasteert met het
chique Alsergrund. In deze gemengde buurt valt het relatief grote aantal orthodox-joodse
bewoners op. Karmeliter is enorm in opkomst en toeristen hebben de wijk nog niet ontdekt.
De markt tussen de Haidgasse en de Krummbaumgasse is tegenwoordig een van de hotspots
van Wenen. De naam Karmelitermarkt is nooit officieel vastgelegd, maar inmiddels wel

en een zwembad op een boot

. Buig linksaf en ga terug
, een hippe strandtent

. Steek via de Schwedenbrücke het Donaukanaal over en

buig rechtsaf voor het designcentrum

. Loop langs het hotel en ga schuin links de

Praterstrasse in, je komt langs twee restaurants

. Ga schuin links de Zirkusgasse in

helemaal ingeburgerd. Tussen de kramen zijn veel hippe eettentjes en rondom de markt vind

en ga vervolgens links, rechts en nog eens links. Je bent nu in de Schmelzgasse, waar je iets

je leuke zaakjes en goede restaurants. Op zaterdagochtend is de markt het levendigst. Dan
verkopen boeren uit de omgeving er hun kazen, wijnen en honing. Om de hoek ligt Augarten,

verderop een plein met een kerk

een uitgestrekt park dat vooral opvalt door de reusachtige bunkers die zijn overgebleven uit de
Tweede Wereldoorlog.

WEINIG TIJD

Augarten + Karmelitermarkt + Strandbar Herrmann + Postsparkasse + Strudlhofstiege

naar een cadeauwinkeltje
markt komt

ziet liggen. Steek de Taborstrasse over en buig rechtsaf

. Bij de Karmelitergasse ga je links totdat je op de gezellige

, en loop rechts de Haidgasse in. Ga hierna naar links en op de Grosse

Pfarrgasse weer naar links, hier kun je heerlijk eten
en loop je langs een een chic restaurant

. Op de Leopoldgasse sla je rechtsaf

. Sluit je wandeling af in het relaxte en

uitgestrekte park
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, liggend op het gras of op een gezellig terrasje

.
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VOTIVKIRCHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

STRUDLHOFSTIEGE - LEUK OM TE DOEN

In 1853 pleegde een verwarde kleermaker een aanslag op keizer Franz Joseph. Uit
dankbaarheid dat de aanslag mislukte, werd de Votivkirche opgericht. De neogotische kerk

Aan de Strudlhofstiege uit 1910 kun je heel goed zien hoe jugendstil-architectuur werd
toegepast in het straatbeeld. In 1951 werden de sierlijke trappen beroemd doordat de

met twee torens is een eregalerij geworden voor militaire helden als graaf Salm. Die
verdedigde de stad in de 16e eeuw tegen de Turken en ligt begraven in een marmeren tombe

Oostenrijkse schrijver Heimito von Doderer er een roman en een gedicht naar vernoemde.
Het gedicht staat op een plaquette aan de voet van de trappen.

in de kerk. Bewonder de fresco’s en de kleurrijke glas-in-loodramen. Een van de eerste ramen
aan de linkerkant staat in het teken van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.
rooseveltplatz 8, www.votivkirche.at , +43(0)1-4061192, di-za 9.00-13.00 & 16.00-18.00, zo

strudlhofgasse, u-bahn rossauer lände

9.00-13.00, entree gratis, u-bahn schottentor

CAFé FRANCAIS - ETEN & DRINKEN

Het mooie grote Café Français is een zeer geliefde ontmoetingsplek en het is er altijd vol. Je
kunt er lekkere Franse gerechten bestellen zoals quiches en chèvre chaud. Ook de ontbijtjes
zijn een aanrader. Op zaterdag zijn er beneden in de club dansavonden.
währingerstrasse 6-8, www.cafefrancais.at, +43(0)1-3190903, ma-za 9.00-0.00, ontbijt
catherine den'euf € 6, u-bahn schottentor

LIECHTENSTEINMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het barokke zomeroptrekje van de adellijke familie Liechtenstein is het Liechtenstein
Museum gehuisvest. Hier hangt een grote Rubenscollectie, en ook zijn er werken te zien van
Rafaël, Rembrandt en Van Ruysdael. Loop zeker door de prachtige tuinen. Als je met kinderen
reist, is de mooie, grote speeltuin een aanrader. Sinds 2012 is het paleis alleen nog op
afspraak te bezichtigen. Twee keer per maand zijn er openbare rondleidingen.
fürstengasse 1, www.palaisliechtenstein.com, +43(0)1-31957670, twee publieke
rondleidingen per maand, entree vanaf € 20, u-bahn rossauer lände

NANOU - SHOPPEN
MITTENDRIN - ETEN & DRINKEN

Het concept van Mittendrin is zonder twijfel bijzonder te noemen. Het restaurant is onderdeel
van een organisatie die daklozen en studenten onder één dak laat wonen en werken.
währingerstrasse 19, www.vinzirast.at, +43(0)1-235077214, ma-vr 10.00-22.00, za
18.00-22.00, lunch € 6,50, u-bahn schottentor

Bij Nanou ga je niet snel met lege handen de deur uit. Kies je niet een roodgestipt
kinderschort of een Franse designtas, dan wel een gekleurde armband of grappig
kinderservies. De winkel is ruim, maar bijna te klein voor alle leuke spulletjes die ze verkopen.
Bij de kassa liggen nostalgische kauwgomballen en blikjes pepermunt.
porzellangasse 31a, www.nanou.at, +43(0)1-3151079, ma-di & do-vr 10.00-14.00 &
15.00-18.00, wo 14.00-18.00, za 10.00-14.00, u-bahn friedensbrücke

UNIVERSITEITSCAMPUS - LEUK OM TE DOEN

Het is altijd leuk om over een universiteitscampus te wandelen. De Weense campus bevindt
zich op een voormalig ziekenhuisterrein en telt een groot aantal hofjes. In de gebouwen
worden colleges van zestien verschillende faculteiten gegeven. Er hangt een gemoedelijke
sfeer en op het terrein zitten gezellige bars en restaurants. In december is er een kerstmarkt.
sensengasse/spitalgasse, u-bahn schottentor

NASCHSALON - ETEN & DRINKEN

Vlak naast schoenenwinkel Anne Mourel opende Naschsalon haar deuren. De perfecte plek
om even tot rust te komen met een café latte en een van de homemade taartjes. De
eigenaresse Astrid verkoopt ook producten als olijfolie en chocolade en aan de wand mogen
kunstenaars hun werk exposeren.
liechtensteinstrasse 38a, +43(0)664-4534193, ma-vr 7.30-19.00, za 8.00-17.00,
www.naschsalon.at, u-bahn rossauer lände

FLEIN - ETEN & DRINKEN

Flein zit in het historische, vrijstaande keukengebouw dat hoort bij het paleis waarin nu het
Frans Cultureel Instituut is gevestigd. In het knusse restaurant heeft de authentieke houtoven
een prominente plek. De kaart wisselt dagelijks en het eten is voortreffelijk. Denk aan
lamsfilet met risotto of spinatknödel met parmezaanse kaas.
boltzmanngasse 2 , +43(0)1-3197689, ma-vr 11.30-15.00 & 17.30-23.30 , € 11, u-bahn
währingerstrasse
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
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.

Haar favoriete plek in de stad: de Cobenzl. Wandel naar boven en geniet van het
uitzicht. Anna houdt ervan dat elke wijk in de stad zo eigen is. Ze geniet van
NAME
galeries zoals in de Ankerbrot-fabrik, exotische markten en designwinkels, een
Anna
Maria
de Koning
avondje Tafelspitz in de Gmoakeller of rondom de Naschmarkt eten op een hippe
locatie
Photography
als Zweitbester.
Mascha Verkooijen,
Marjolein den Hartog
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.

LOCAL
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NAME

ANNA MARIA DE KONING
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