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OVER DE ROUTE

Deze wandeling van ongeveer anderhalf uur voert je kriskras door een aantal van de
gezelligste en hipste buurten van Wenen. Je kunt de route ook per fiets afleggen. Naast
cultuur snuiven in het MuseumsQuartier kun je naar hartenlust winkelen en in de vele cafés
mensen kijken. De focus van de wandeling ligt op winkelplezier en het genieten van de
nonchalante vibe en veel minder op het klassieke, statige Wenen.

DE WIJKEN

Neubau en Mariahilf zijn populaire, levendige wijken met leuke winkels en hippe cafés. Er
wonen veel studenten en dertigers. Dit stuk van Wenen is wat nonchalanter en losser dan
andere delen van de stad. Beide wijken zijn een paradijs voor shopaholics. Hier zitten niet
alleen de grote winkelketens, maar vooral ook veel designerboetieks.
De wijk Neubau ligt achter het trendy MuseumsQuartier. In de voormalige keizerlijke stallen
zitten tegenwoordig allerlei musea, theaters en winkels. Cultuurliefhebbers kunnen hier hun
hart ophalen. Je vindt er beeldende kunst, architectuur, fotografie en dans. Er is een groot
kindermuseum en ook een kindertheater met café. Op het enorme plein midden in het
MuseumsQuartier is altijd iets te beleven: van literaire avonden tot kraampjes met glühwein
en lichteffecten. In de straten erachter zijn bijzondere boetieks, designershops en moderne
cafés. De buurt Spittelberg bestaat uit steegjes met een dorps karakter. Vroeger stond de
buurt bekend om prostitutie, tegenwoordig wonen mensen er graag. Er zijn veel restaurants
en ateliers van ambachtslieden.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.00 km)
Als je het MuseumsQuartier binnenloopt kom je op een reusachtig binnenplein met rondom
allerlei musea

. Boven aan de trappen zit een leuk restaurant

. Loop links door de

doorgangetjes naar de drukke Mariahilferstrasse, rechts vind je een coole bar

. Loop

terug en ga rechtsaf de trappen af naar beneden. Je komt langs een hamam

en een

bioscoop

. Op de Gumpendorferstrasse sla je rechtsaf. Hier zitten heel veel leuke

restaurants en barretjes
ontbijtzaakje

. Verderop zit een authentieke apotheek en een

. Ga rechts de Stiegengasse in, loop de trappen op en ga rechtdoor het

steegje met de trappen in

. Op de T-splitsing met de Mariahilferstrasse zit rechts het

schattigste winkeltje van de stad

. Keer om en loop door tot het pleintje met de kerk

. Loop links langs de kerk naar beneden totdat je rechts een enorme bunker ziet verrijzen
waarin het zeeaquarium is gevestigd

. Ga rechts de Schadekgasse in en aan het eind van

deze straat naar rechts. Steek de Mariahilferstrasse over, je bent nu in de winkelstraat
Neubaugasse

. Ga de eerste links en loop naar de Andreasgasse, hier links kun je zien

hoe keizers hun huizen inrichtten

. Loop terug en ga rechts de Lindengasse in, de

Neubaugasse, met op de hoek verse sapjes
designwinkeltjes

, steek je over. Slenter langs leuke

, ga in de Zollergasse even naar rechts voor twee cafés

.

Terug op de Lindengasse vervolg je de weg rechtdoor. Iets verderop, bij de Kirchengasse, ga
je links tot je op de Burggasse uitkomt. Hier vind je verderop links twee bijzondere cafés

Het klassieke en statige dat Wenen zo bijzonder maakt, ervaar je minder in de wijk Mariahilf.
Voor Weense begrippen zijn hier maar weinig monumentale en in het oog springende
gebouwen. De wijk wordt gedomineerd door de lange, altijd drukke Mariahilferstrasse. Het is
de commercieelste winkelstraat van de stad en die vormt een contrast met de gezellige en
artistieke straten aan weerszijden ervan. Vanaf de Mariahilferstrasse lopen straatjes naar
beneden richting de Gumpendorferstrasse. Daar zijn veel cafés, goede restaurants en
nieuwe winkels. Vooral jonge ontwerpers en architecten hebben zich hier gevestigd.

WEINIG TIJD

Spittelberg + MuseumsQuartier + Lindengasse + Bizzo + Haus des Meeres

. Rechts vind je de Ulrichskirche
leuk designwinkeltje

, met rechts daarachter op de Neustiftgasse een

. Loop langs de kerk terug en vervolg links de Burggasse. Neem de

eerste rechts, je bent nu op de Sigmundgasse. Aan het eind op de Siebensterngasse ga je
linksaf

, hierna weer links door het artistieke wijkje Spittelberg

Burggasse ga je naar rechts langs designcafé Das Möbel
een leuke Scandinavische winkel

. Weer op de

. Rechts in de Breite Gasse zit

. Loop terug naar de Burggasse, aan het einde vind je

links op de hoek in het theater, de Rote Bar

. Loop links om het theater heen, ga na het

museum linksaf en sluit je dag af in het restaurant van het 25hours hotel

.

MUSEUMSQUARTIER - LEUK OM TE DOEN

In de voormalige keizerlijke stallen ligt het hippe MuseumsQuartier (MQ) met musea,
theaters, restaurants en winkels. Het Leopold Museum bezit de grootste collectie werken van
de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele, en daarnaast vind je er werken van andere moderne
meesters als Klimt en Kokoschka. Hedendaagse kunst vind je in het MUMOK (Museum
Moderner Kunst) en de Kunsthalle. Op het binnenplein kun je ‘s zomers heerlijk relaxen bij
muziek van dj’s. In de winter is er een moderne kerstmarkt.
museumsplatz 1, www.mqw.at, +43(0)1-5235881, u-bahn museumsquartier

HALLE - ETEN & DRINKEN

Of je nu wilt ontbijten, lunchen, dineren of borrelen, Halle is op elk moment van de dag
populair. Het café annex restaurant ligt midden in het MuseumsQuartier naast de Kunsthalle
en heeft een mooie moderne inrichting. Als je de dunne olijfgroene gordijnen opzijschuift, kijk
je zo in de grote museumhal. Halle serveert heerlijke gerechten, ook veel vegetarische. En ze
hebben goedkope, lekkere dagmenu's. In de zomer is er beneden op het plein een fijn terras
met grote parasols.
museumsquartier 1, ww2.diehalle.at, +43(0)1-5237001, dagelijks 10.00-2.00, lunch € 9, ubahn museumsquartier

LUTZ - DIE BAR - ETEN & DRINKEN

Het handelsmerk van Lutz - die bar is het gelikte interieur. Of je nu binnenkomt voor een latte
macchiato of een cocktail, de loungeachtige sfeer is altijd goed. Er worden ook simpele
gerechten geserveerd.
mariahilferstrasse 3, www.lutz-bar.at, +43(0)1-5853646, ma-do 8.00-2.00, vr 8.00-4.00, za
9.00-4.00, zo 10.00-17.00, melange € 3,10, u-bahn museumsquartier

AUX GAZELLES - LEUK OM TE DOEN

De hamam in Aux Gazelles is precies wat je nodig hebt als de Weense hemel als een dikke
grijze deken over de stad hangt. In dit Marokkaanse badhuis kun je kiezen uit allerlei
behandelingen en massages. In de stoomruimte lig je op warme marmeren platen. Na afloop
drink je ontspannen een kopje verse muntthee in de theesalon. Voor de hamam moet je
reserveren.
rahlgasse 5, www.auxgazelles.at, +43(0)1-5856645, ma-za 12.00-22.00, in augustus gesloten,
vanaf € 28, u-bahn museumsquartier

TOPKINO - LEUK OM TE DOEN

Topkino is een onafhankelijk filmhuis met een gezellig, ongedwongen karakter. Ze vertonen er
veel artfilms en documentaires in originele versie met Duitse ondertiteling. Soms zijn er
kleinschalige festivals. De bar is ook leuk als je geen film gaat zien. (Voor Hollywoodfilms in
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het Engels ga je naar Haydn Cinema, Mariahilfer Strasse 57.)
rahlgasse 1, www.topkino.at, +43(0)1-2083000, ma-wo 11.00-2.00, do-za 11.00-4.00, zo
10.30-0.00, € 7, u-bahn museumsquartier

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

RA’MIEN - ETEN & DRINKEN

colofon

Lekker ongedwongen Aziatisch eten kan bij Ra’mien. In dit lichte en sober ingerichte
restaurant bestel je een rode curry met kip en bamboe of gegrild lamsvlees. Voor de kleine
trek staan er heerlijke soepen op de kaart. Met mooi weer gaat de glazen schuifwand open.
Beneden in de bar kun je dansen en cocktails drinken.

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.

gumpendorferstraße 9, www.ramien.at, +43(0)1-5854798, di-zo 11.00-0.00, noedelsoep € 8,
u-bahn museumsquartier

PHIL - ETEN & DRINKEN

Bij Phil drink je op je gemak een mango lassi of een biertje, maar je kunt er ook een boek
lezen (en het daarna kopen). De bij elkaar verzamelde meubels, de relaxte muziek en het
gemêleerde publiek dragen bij aan de aangename losse sfeer. Je moet een beetje geluk
hebben om een plekje te kunnen vinden, want het is er meestal vol.
gumpendorferstrasse 10-12, www.phil.info, +43(0)1-5810489, ma 17.00-1.00, di-zo 9.00-1.00,

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

mango lassi € 3,30, u-bahn museumsquartier
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CAFé SPERL - ETEN & DRINKEN

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.

Café Sperl vermengt Weense grandeur met een vleugje nostalgie. Alle ingrediënten van een
echt Weens koffiehuis zijn aanwezig: naar geheim recept gemaakte taart, heerlijke melange
met een glaasje water op een zilveren schaaltje en een 'chagrijnige kelner' in een afgedragen
smoking.
gumpendorferstrasse 11, www.cafesperl.at, +43(0)1-5864158, ma-za 7.00-23.00, zo
11.00-20.00, melange € 3,20, u-bahn museumsquartier

LOCAL

SAINT CHARLES APOTHEKE - SHOPPEN

Bij de Saint Charles Apotheke kun je gewoon doosjes pillen halen, maar er is ook een enorme
keus aan kwalitatief hoogwaardige cosmetica en reformartikelen. Veel artikelen zijn door de
apotheek zelf ontwikkeld. Aan de overkant van de straat zit de Alimentary, het kleine
apothekersrestaurant waar je op afspraak met acht personen kunt eten.
gumpendorferstrasse 30, www.saint.info, +43(0)1-5861363, ma-vr 8.00-18.00, za 8.00-12.00,
u-bahn kettenbrückengasse
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NAME

ANNA MARIA DE KONING

