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ROUTE 1 > SAN MARCO p. 18
De highlights van Venetië met de hoogste concentratie 
van monumenten, musea, winkels en toeristen. Bezoek 
het San Marcoplein, het Dogepaleis en Teatro La Fenice.

ROUTE 2 > SANTA CROCE & SAN POLO p. 38
Het hart van het Venetiaanse stadsleven en tradities, met de Rialtobrug, 
de kerk ‘I Frari’ en de vismarkt. 

ROUTE 3 > DORSODURO p. 58
De culturele wijk met universiteiten, musea en het 
uitgaansleven op de campi. Vanaf de Accademiabrug, de 
Salute en de Zatterekade heb je betoverende uitzichten.

ROUTE 4 > CANNAREGIO p. 78
Cannaregio heeft twee gezichten: Strada Nova, de Kalverstraat van 
Venetië, en de romantische kades van de Misericordia en Ormesini.

ROUTE 5 > CASTELLO & GIARDINI p. 98
De mysterieuze wijk van Venetië, met slaperige pleintjes, onverwachte 
uitzichten en het Arsenale. Mis de tentoonstellingen van de Biennale niet.

ROUTE 6 > DE EILANDEN BURANO, TORCELLO & MURANO 
p. 118
De klassieke boottocht in de lagune: Murano, het glasblazerseiland, Burano 
met gekleurde huisjes en kantwinkels en het verstilde eiland Torcello met 
de Basilica S.M. Assunta.

het beste van VENETIË in 6 routes
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LOCAL

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Het avontuur heeft 
Marian nooit meer 
losgelaten sinds een 
reis naar India. Als 
reisleidster trok ze 

de halve wereld over, 
waarna ze neerstreek 
in Venetië. Ze kent alle 
steegjes en straatjes 
van de stad en geeft 
rondleidingen. Tip van 
Marian: zet de wekker 
en maak een wandeling 
’s ochtends heel vroeg 
om het Venetië van de 
Venetianen te ervaren.

Stadsgids

Venetië

Marian 
Muilerman

TIME TO MOMO IN VENETIË

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde & haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR VENETIË!

Je gaat het bijzondere Venetië ontdekken. Natuurlijk wil je naar het San Marco-
plein, het Dogenpaleis en de Rialtobrug, en een tochtje maken over het Canal 
Grande. Net als kunst bewonderen in het Peggy Guggenheimmuseum of de vele 
kerken bezoeken. Maar we laten je óók genieten van heerlijke wijn, en cicchetti 
(Venetiaanse tapas) proeven op terrasjes, winkelen in de wijk San Marco en 
slenteren door de ontelbare steegjes van de stad. ‘s Avonds eet je in goede 
restaurants en drink je een spritz of Bellini op het Campo Santa Margherita. Wij 
nemen je mee naar alle leuke adresjes in deze magische stad.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in de stad waar we zelf graag 
komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een on-
afhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar 
ook voor de informatie onze time to momo app en alle nieuwste tips, thema-
routes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op  
www.timetomomo.com.

ALGEMEEN

Meet the locals

Best tips ever!
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musea en kerken. De MUVE Friend Card is geldig in elf belangrijke musea 
(www.visitmuve.it). De Chorus Pass biedt toegang tot zestien kerken 
(www.chorusvenezia.org). Kerken mag je overigens alleen met bedekte 
schouders en knieën bezoeken.

VENETIAANSE (EET)GEWOONTES

Het leven in Venetië begint vroeg. In veel barretjes is het ‘s ochtends al vanaf 
een uur of zes een komen en gaan van Italianen die snel even koffie met een 
brioche nemen. Eten is een belangrijk onderdeel van het Venetiaanse leven. De 
lunch is vaak uitgebreid en warm, maar in veel osteria’s kun je ook kleine belegde 
broodjes (panini) of cicchetti (tapas) eten. De meeste bars hebben een uitgebreid 
assortiment aan broodjes en tramezzini (sandwiches).

ITALIAANSE EN VENETIAANSE TERMEN

bacaro  Traditionele wijnbar waar je wijn en prosecco kunt drinken. 
  Ze hebben meestal cicchetti en een kleine kaart.
cicchetti  Typisch Venetiaanse hapjes van vis, groente en vlees (tapas).

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids, kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route onge-
veer twee à drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adres-
gegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de 
gemiddelde prijs van een menu (antipasto, primo en secondo). De entreeprijzen 
van bezienswaardigheden zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde 
tarieven noemen we niet.

MUSEA EN KERKEN

Als je veel musea en kerken gaat bezoeken, is het handig om een voordeelkaart 
aan te schaffen. Deze passen zijn verkrijgbaar bij de kassa’s van verschillende 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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enoteca  Wijnwinkel waar je vaak ook wat kunt drinken en eten.
ombra de vin Glas wijn. Drink je in bars, bacari en osteria’s aan de bar.
prosecco  Mousserende witte wijn uit de streek Veneto.
spritz  Populair aperitief met Campari of Aperol.
tramezzini Driehoekige sandwiches zonder korst, met veel vulling.
trattoria/osteria  Eenvoudig restaurant waar je over het algemeen traditionele 
  en typisch Venetiaanse gerechten eet.

GOED OM TE WETEN

Vooral in de wintermaanden moet je rekening houden met acqua alta, hoog 
water in de stad. Het San Marcoplein en verschillende andere delen van de stad 
lopen dan bij vloed onder water. Via verhoogde loopplanken kun je je meestal 
toch verplaatsen zonder natte voeten te krijgen. Hoog water wordt ‘s ochtends 
heel vroeg aangekondigd met sirenes. Als er hoog water boven 1.30 m waterpeil 
wordt verwacht, gaat de MOSE in werking. Dat zijn mobiele dijken in de lagune 
die sinds 2020 worden geactiveerd bij hoog water.

FESTIVALS EN EVENEMENTEN

Vogalonga (www.vogalonga.it)
Een 32 kilometer lange regatta (roeiwedstrijd) op pinksterzondag, ontstaan als 
een protest tegen de vele vervuilende motorvaartuigen. De start is bij het San 
Marcoplein en de race eindigt bij de Punta della Dogana.

Biennale (www.labiennale.org)
De meest beroemde tentoonstellingen van kunst en architectuur. Elk jaar van 
mei t/m november. Het ene jaar is er kunst, het andere jaar archi tectuur. De 
Biennale kent inmiddels ook andere kunstvormen, zoals dans, theater en muziek.

Festa del Redentore

Al vanaf 1576 wordt in het derde weekend van juli gevierd dat er een einde 
kwam aan de pest. Redentore betekent ‘Verlosser’. Het feest is enorm populair. 
Er wordt een tijdelijke brug gelegd tussen het eiland Giudecca en San Marco. 
Veel mensen komen, als het kan, met hun eigen boot. Er worden die avond 
overal in Venetië tafels op straat gezet. Iedereen eet dan buiten. De avond wordt 
afgesloten met een vuurwerkspektakel. 
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Filmfestival van Venetië (www.labiennale.org/en/cinema)
Jaarlijks vindt van eind augustus tot begin september op het Lido het oudste 
filmfestival ter wereld plaats. 

Regata Storica

Een botenparade met historische schepen en een roeiwedstrijd op het Canal 
Grande, op de eerste zondag in september. Het hele jaar door zijn er in Venetië 
roeibotenraces, maar dit is een van de belangrijkste. Houd er rekening mee dat 
de vaporetti (busboten) op die dag niet of nauwelijks varen!

Marathon van Venetië (www.venicemarathon.it)
Deze vindt elk jaar in oktober plaats. Het traject begint bij Villa Pisani in Stra en 
de finish is in de Riva Sette Martiri in Venetië.

Oud en nieuw

De jaarwisseling vieren op Piazza San Marco is iets heel bijzonders. Uiteraard 
wordt er geproost met een Bellini-cocktail.

FEESTDAGEN

Venetië kent naast Nieuwjaar, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis de 
volgende feest- en gedenkdagen:

6 januari > La Befana: een heks geeft een sok met snoep aan kinderen
februari/maart > Carnaval
25 april > Festa di San Marco: feest van de patroonheilige van de stad. Mannen 
geven hun vrouw of vriendin een rode roos (bocolo)
1 mei > Dag van de Arbeid
zondag na Hemelvaart > Festa della Sensa: een processie van boten en gondels
2 juni > Festa della Repubblica
15 augustus > Maria Hemelvaart
1 november > Allerheiligen
21 november > Festa della Madonna della Salute
8 december > Onbevlekte Ontvangenis
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