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VENETIË
Venetië is een betove �

rende stad en heeft 
een verborgen kant die 

alleen over water te 
bereiken is.

Per boot kom je in een 
andere wereld en zie je de 
stad zoals het hoort: met 
vlugge blikken in oude 
huizen, afgeschermde 

tuinen en reparatiewerven 
voor gondels. Het is een 

van de meest geschil�
derde, gefilmde en be�

schreven steden ter wereld, 
en ongelooflijk mooi.

• De Top10�selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:  
van de lekkerste 

lunchadressen tot de leuk�
ste winkels en markten

•Verken de stad per wijk
• Met stadswandelingen 

en insider tips

WAT & HOE MAAKT DEEL UIT VAN KOSMOS UITGEVERS, UTRECHT/ANTWERPEN

NUR 512
STEDENTRIP

met stadswandelingen & INSIDER  TIPS

Omslag Wat & Hoe Stedentrip-Venetië.indd   1 27-01-2020   07:09:58



34 TOP 10-SELECTIE

Top 10- 
selectie
1 Burano 36 - 37

2 Canal Grande  38 - 39

3 Gallerie dell’Accademia  40 - 41

4 Palazzo Ducale  42 - 43

5 Piazza en Basilica   44 - 45
 San Marco

6 San Giorgio Maggiore  46 - 47

7 Santi Giovanni e Paolo  48 - 49

8 Santa Maria Gloriosa  50 - 51
 dei Frari

9 Santa Maria della Salute  52 - 53

10 Scuola Grande  54 - 55
 di San Rocco
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Venetië_Wat&HoeSelect!(05) 2020.indd   35 22-01-20   15:47



86 VERKEN DE STAD PER WIJK

vanaf de San Marco
Begin op de Piazza San Marco (P44-45) en bekijk de 
bezienswaardigheden.

Met je gezicht naar de Basilica loop je rechtsaf langs de 
Campanile en het Palazzo Ducale naar het water, waar je 
rechtsaf gaat. Loop door langs het water en ga rechtsaf 
de Calle Vallaresso in. Loop door tot de kruising en ga dan 
linksaf naar de Campo San Moisè met de San Moisè-kerk 
(P85). Ga de brug over, de Calle Larga XXII Marzo in, en 
houd aan het einde links aan naar de Campo Santa Maria 
del Giglio (P85). Loop langs de kerk (rechts) en houd 
rechts aan. Steek de twee bruggen naar de Campo San 
Maurizio over, waarbij je de gelijknamige kerk passeert 
(P85). Ga de volgende brug over naar de Campo Santo 
Stefano (P81).

Dit is een van de mooiste pleinen in Venetië en een fantasti-
sche plaats om te lunchen of mensen te kijken.

Loop langs de Santo Stefano-kerk (P89) aan je 
rechterhand en steek de brug over naar de Campo 
Sant’Angelo. Ga meteen rechtsaf en volg de gracht naar 
de Calle Caotorta, ga de brug over, sla linksaf en loop langs 
het gerestaureerde Teatro La Fenice (P89) naar de Campo 
San Fantin. 

De Campo San Fantin is een trefpunt voor theaterbezoekers 
die afkomen op de fantastische concerten en opera’s in La 
Fenice.

Ga links op het plein de Calle della Verona in en loop door 
tot het einde waar je rechtsaf de Calle della Mandola in 
slaat. Ga de brug over naar de Campo Manin. Steek het 
plein over en ga dan links de Salizzada San Luca in naar het 
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87SAN MARCO EN SAN GIORGIO MAGGIORE

volgende plein, waar je links aanhoudt naar de Calle San Luca 
die naar de Calle Fabbri leidt, een van de grootste winkelstraten 
van de stad. Sla linksaf en dan de eerste rechts. Loop rechtdoor 
langs de San Salvador (P88) de Via Due Aprile in. Loop door 
naar de San Bartolomeo en sla dan linksaf naar de Ponte di 
Rialto (Rialtobrug P132).

Afstand 2 km
Tijd 1 uur plus pauzes
Beginpunt Piazza San Marco A20J 
Eindpunt Ponte di Rialto A8F 
Lunch Campo Santo Stefano (P81) is een leuk, rustig en onaangetast plein 
met een aantal restaurants en cafés, waaronder Paolin (P95), een van de 
beste ijssalons in de stad.
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste 
 lunchadressen
Al Bacco (CC) 
Geniet op een zonnige dag van de mooie binnentuin. Ook veel 
Venetianen waarderen de fantastische vis en zeevruchten.
BFondamenta de le Capuzzine, Cannaregio 3054 C(041) 525 6093
W  www.osteriaalbacco.com DGesl. di

Alla Maddelena (CC) 
Een prachtige eilandentourage voor een smakelijke lunch. Het 
perfecte tegengif tegen de drukke stad. Proef de heerlijke eend. 
BVia Mazzorbo 7b, Burano 30142 C(041) 730 151
W  www.trattoriamaddalena.com DGesl. do

Busa alla Torre (CC) 
Rust na het kopen van glas even uit in dit restaurant op Murano 
dat bekendstaat om zijn vis. 
BCampo Santo Stefano 3, Murano 30141 C(041) 739 662 DDag.

 Cantine del Vino Già Schiavi (C-CC) 
Dit is een van de beste plaatsen om te lunchen. Spoel de heerlijke 
panini weg met fantastische wijn en blijf wat langer zitten om 
mensen te kijken. 
BFondamenta Nani, Dorsoduro 992 C(041) 523 0034
 W  www.cantinaschiavi.com DGesl. zo
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59DE LEKKERSTE  LUNCHADRESSEN

 Corte Sconta (€€)
Ontvlucht de menigte in dit aangename restaurant, waar je op de 
binnenplaats kunt eten.
BCalle del Pestrin, Castello 3886 C(041) 522 7024
 W  www.cortescontavenezia.com JGesl. zo en ma

Il Refolo (CC) 
Dit is een populaire en aangename plek voor een lunch met pizza, 
pasta of salade aan een rustige gracht. Goede huiswijn en heerlijke 
nagerechten. 
BCampo San Giacomo dell’Orio, Santa Croce 1459 C(041) 524 0016

Locanda Cipriani (CCC) 
Hier heb je een goed gevulde portemonnee nodig, maar de ommuur-
de tuin op het eiland Torcello is een fantastische plek om te lunchen. 
Uitstekend eten.
BPiazza Santa Fosca 29, Torcello C(041) 730 150 W  www.locandacipriani.com

Nico (C) 
Een van de leukste plekjes om uit te rusten en het beste ijs in de stad 
te eten, vlak aan het water. Ze hebben ook snacks.
BFondamenta Zattere ai Gesuari, Dorsoduro C(041) 522 5293
W  www.gelaterianico.com

Trattoria Ai Cacciatori (€€)
Vanuit dit familierestaurant op het eiland Giudecca kijk je prachtig uit 
over de lagune en geniet je van typisch Venetiaanse gerechten.
BFondamenta Ponte Piccolo, Giudecca C(041) 528 5849 
W  www.aicacciatori.it JGesl. ma

Vecio Fritolin (C) 
Hier kun je hapjes krijgen voor de lunch. Leuke sfeer, als een lokale 
bacaro. Je kunt het ook grondig aanpakken met een volledige maaltijd 
of boven open vuur gegrilde vis. 
BCalle della Regina 2262, Santa Croce C(041) 522 2881 W  veciofritolin.it
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74 DE BESTE HOTSPOTS

De fijnste 
 logeeradresjes

 Calcina (CC)
John Ruskin verbleef hier toen hij The Stones of Venice schreef. 
De 29 kamers zijn smaakvol gemeubileerd met een historisch 
tintje. De prijs is goed voor een van de mooiste entourages.
BFondamenta Zattere ai Gesuati, Dorsoduro 780 C(041) 520 6466 
W  www.lacalcina.com MZattere 

Casa Verardo (CC)
Dit 16e-eeuwse palazzo heeft een Residenza d’Epoca-kwalifi-
catie, die alleen hotels in historische gebouwen krijgen, en dat 
zegt genoeg. De slaapkamers zijn groot, met handbeschilderd 
meubilair, rijke stoffering en zachte sofa’s. Buiten is een heerlijk 
binnenplein om te relaxen, en de Piazza San Marco ligt vlakbij.
BCampo Santi Filippo e Giacomo, Castello 4756 C(041) 528 6138
W  www.casaverardo.it  MSan Zaccaria

Cipriani (CCCC)
Dit is een van ’s werelds fraaiste hotels, wat te merken is aan 
de prijs. Als je op zoek bent naar luxe, privacy en onberispelijke 
service, vind je dat hier op het eiland Giudecca. Het hotel heeft 
een prachtig buitenzwembad, tennisbanen, een sauna en een 
hamam. Shuttledienst per boot naar San Marco.
BGiudecca 10 C(041) 520 7744 W  www.grandluxuryhotels.com 
MZitelle

Danieli (CCCC)
Dickens, Wagner en Proust waren hier te gast. De openbare 
ruimtes van het oorspronkelijke gebouw hebben sfeer en een 
luxueuze stijl. Reserveer een kamer in het oude gebouw en niet 
in het nieuwere bijgebouw. Je kunt kiezen uit 230 kamers en  
11 suites. Het eten is goed en de service fantastisch.
BRiva degli Schiavoni 4196  
C(041) 522 6480 W  www.danielihotelvenice.com MSan Zaccaria 
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75DE FIJNSTE  LOGEERADRESJES

Gritti Palace (CCCC)
Het Gritti werd in de 15e eeuw gebouwd 
als een palazzo en is luxueus verbouwd 
met behoud van de oorspronkelijke stijl. 
’s Zomers is het grootste genot het Terrazza 
del Doge in de openlucht, waar maaltijden 
worden geserveerd aan het Canal Grande. 
Een gratis boot brengt je naar de hotelfacili-
teiten op Lido.
BSanta Maria del Giglio, San Marco 2467 
C(041) 794 611 W  www.thegrittipalace.com
MGiglio 

La Galleria (CC)
Een eenvoudig, ouderwets hotel dat gast-
vrij en comfortabel is en redelijk geprijsd, 
gezien de ligging. In totaal twaalf kamers, 
maar reserveer ruim op tijd voor een grotere 
kamer met uitzicht op de gracht.
BCampo della Carità, Dorsoduro 878/A  
C(041) 523 2489 W  www.hotelgalleria.it  
MAccademia

Locanda Armizo (C-CC)
Uitstekende prijs, op een steenworp afstand 
van Rialto. Locanda Armizo zit weggestopt 
onder een sottoportego (passage onder een 
gebouw) in de hoek van de Campo San Sil-
vestro. Erg geschikt voor gezinnen, want de 
prijzen zijn per kamer en niet per persoon.
BCampo San Silvestro, San Polo 1104  
C(041) 520 6473 W  www.locandaarmizo.it  
MSan Silvestro
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30 REISWIJZER

Ja 3   Nee 5
Restaurants (indien bediening niet inbegrepen) 3 10–15%
Cafés/bars (indien bediening niet inbegrepen) 3 minimaal 1 1 
Gidsen 3 minimaal 1 1
Watertaxi’s 3 10%
Kamermeisjes 3 1 2
Kruiers 3 1 1
Toiletten 3	 minimaal 1 0,50

Praktische tips
TOERISTENBUREAUS
Hoofdkantoor
Er zijn diverse toeristenbureaus en -kiosken in Venetië. Een van de grootste 
zit in het station (DDag 7-21 uur).
Kijk op www.veneziaunica.it voor de overige locaties (C041 2424).

GELD
De euro (C) is de officiële munteenheid van Italië. Er zijn voldoende gelduit-
gifteautomaten. Creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd. In kleine 
winkels en restaurants moet je dat van tevoren even vragen.

FOOIEN

POST 
De meeste postkantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8 tot 14 uur, sommige ook op zaterdagochtend. Postzegels (francobolli) kun 
je ook kopen bij tabakszaken (tabacchi) die worden aangeduid met een groot 
bord met een T erop.

TELEFOON EN INTERNET
Er is over het algemeen een goede dekking van het mobiele netwerk, alleen 
op het water kan het wat minder zijn. Als je geen internet via het mobiele 
netwerk wilt gebruiken, kun je op redelijk wat plekken gratis gebruikmaken 
van wifi. Als wifi belangrijk voor je is, let dan goed op bij de boekingsvoor-
waarden van je hotel, pension of appartement, want sommige aanbieders 
durven stevige prijzen te vragen voor draadloos internet. 
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31PRAKTISCHE TIPS

Internationale toegangsnummers
Van Venetië naar: België: 00 32, Nederland: 00 31
Van Nederland/België naar: Italië 00 39
Het netnummer van Venetië is 041. 

Als je vanuit het buitenland naar Venetië belt, moet je ook de 0 van het 
netnummer draaien.

Noodnummers
Algemeen: 112
Politie (Polizia dello Stato): 113
Brandweer (Vigili del Fuoco): 115
Ambulance (Ambulanza): 118

AMBASSADES
Nederlandse ambassade
BVia Michele Mercati 8, 00197 
Rome
C(00 39) 06 322 86001
rom@minbuza.nl
www.nederlandwereldwijd.nl

Belgische ambassade
BVia Giuseppe de Notaris 6, 
00197 Rome
C(00 39) 06 360 9511
rome@diplobel.fed.be
www.italy.diplomatie.belgium.be/nl

GEZONDHEID
Zonadvies De zonnigste (heetste) 
maanden zijn juni, juli en augustus. 
Smeer je in met een goed zonnebrand-
middel en blijf halverwege de dag uit 
de zon.
Medicijnen Gewone medicijnen en 
medicijnen op recept zijn verkrijgbaar 
bij de apotheek (farmacia), die herken-
baar is aan een groen kruis.
Water Het kraanwater kan doorgaans 
worden gedronken, tenzij er acqua 
non potabile staat. Drink bij warm 
weer veel water.
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS
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