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De Italiaanse lagunestad trekt toeristen uit de hele 
wereld. Maar wie de gebaande paden verlaat, treft nog 
steeds sprookjesachtige pleinen, rustige steigers en 
gezellige kadeterrassen of bootjes om op neer te strijken.
Tekst: Roos Stalpers & Fee van ’t Veen. Fotografie Barbara Groen, Shutterstock.

Wie de kaart van Venetië goed bekijkt, 
ziet dat de zes sestieri (wijken) op losse 
eilanden liggen die door honderden 
grachten en bruggetjes met elkaar zijn 
vervlochten. Een korte rondleiding:
�  Cannaregio De noordzijde van de stad is 

rustig. Must see: het oudste Joodse getto 
ter wereld. Aanrader: We Crociferi op 
het Campo dei Gesuiti. Dit hostel heeft 
een hippe bar en dromerige binnen-
plaats, waar je heerlijke, lichte maaltij-
den eet. we-gastameco.com

�   Santa Croce & San Polo In de smalle 
steegjes en aan de schilderachtige plein-

tjes van deze stadsdelen zitten allerlei 
eettentjes. Must see: Scuola Grande di 
San Rocco, tjokvol meesterwerken van 
Tintoretto. Aanrader: de pizza’s van Il 
Refolo, Campo San Giacomo dell’Orio. 
facebook.com/Passito76/

�  Dorsoduro Met de Galleria dell’Accade-
mia, het Peggy Guggenheim Museum en 
de Punta della Dogana hét museum-
kwartier van Venetië. Must see: het uit-
zicht vanaf Zattere over het eiland 
Giudecca en de lagune.

�  Castello Een rustige woonwijk zonder 
luidruchtige toeristen, maar met veel 
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1.      Als je het doet, doe 
het dan goed. Stap 
aan boord bij een zin-
gende gondelier in 
traditioneel tenue.

2.     Venetië is de optel-
som van 118 eilanden 
die met ruim 400 
bruggen aan elkaar 
vastzitten. De stad telt 
170 kanalen; logisch 
dus dat iedereen de 
boot pakt.

3.     Straataltaartje met 
Madonna en kind.

  Canal Grande,  
de watersnelweg 
van de stad. 
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Logisch: Venetië ontdek je 
vanaf het water 

4.     De eeuwenoude 
stadspaleizen staan 
met hun voeten in het 
water en hebben vaak 
speciale ingangen voor 
vaartuigen.

5.     Mondgeblazen Murano 
glaswerk in de etalages 
van Zora Gallery.

6.     Het San Marcoplein 
met de sprookjesachti-
ge basiliek. Vaak staat 
er een ellenlange rij 
voor de deur, maar het 
interieur vol mozaïeken 
maakt het wachten 
meer dan waard.

7.     Achter de prachtige 
honinggele gevel 
schuilt nog meer moois. 
Dit is namelijk de 
Gallerie dell’Accademia 
met werken van 
Titiaan, Canaletto, 
Bellini en Leonardo da 
Vinci.Vin

verlaten pleinen. Must see: de kerk San 
Zanipolo (Santi Giovanni e Paolo) en de 
kruip-door-sluip-door-winkel van 
Valter Ballarin (Campo Santa Giustina) 
vol vintage en bric-à-brac.

�  San Marco Het (toeristische) hart van 
de stad, boordevol winkels en must 
sees, zoals: het San Marcoplein, de ba-
siliek, het Dogenpaleis, de Brug der 
Zuchten en San Zaccaria. Aanrader: 
Museo Correr heeft een vrij toeganke-
lijk museumcafé met uitzicht over het 
Piazza San Marco en normale prijzen 
dan de beroemde fin de siècle-cafés 
rondom het plein. correr.visitmuve.it/
en/bookshop-and-cafeteria

Vrijwillig verdwalen
De oude Dogenstad is een echt doolhof. 
Wie de toeristische route achter zich 
laat, verliest zich al snel in een netwerk 
van tunneltjes en stegen, met overal de 
kans op een onverwacht doodlopend 
eind aan een kabbelend kanaal. Zo’n  
(ver)dwaaltocht is wel de ultieme ken-
nismaking met het échte Venetië. Want 
waar geen toerist te bekennen is, spelen 

kinderen onder het waakzame oog van 
hun nonna, jagen honden op fladderen-
de duiven en hoor je achter de luiken 
van de gotische stadspaleizen flarden 
muziek en geanimeerde gesprekken. 
Hier eet je voor een habbekrats in de 
lokale bacaro (wijnbar) cicchetti (hap-
jes) die je wegspoelt met een glas huis-
wijn. In het eeuwenoude labyrint vind je 
grote kunstschatten, want in de ver-
scholen kerkjes van Venetië hangen 
meesterwerken van Tintoretto, Titiaan 
en Bellini. Als je slechts één kerk wilt 
bezoeken, laat het dan het renaissance-
kerkje Santa Maria dei Miracoli zijn. 
Net een juwelenkistje, zoals het marme-
ren bouwwerk vanbinnen en vanbuiten 
is versierd.

Wij houden van oranje
Als de avondzon oranjerood kleurt, 
proost Venetië met een feloranje Spritz: 
een cocktail van Apérol, prosecco, bron-
water en ijs. Die smaakt overal goed, al 
hebben de terrassen op Campo San 
Giacometto een streepje voor. Daar heb 
je namelijk uitzicht over het water én de 
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Zelf langs de grachtjes slenteren en het 
beroemde San Marcoplein bezoeken? Met 
Margriet ga je nu extra voordelig naar Venetië.  

VENEZIA, 
PER FAVORE! 

Pal naast de tuinen van Papadopoli en op 
steenworp afstand van treinstation Santa Lucia 
ligt achter een rode historische gevel het sfeer-
volle driesterrenhotel Gardena. De kamers zijn 
van alle gemakken voorzien, waaronder air-
conditioning. Bestel alvast een zonnetje, want 
bij mooi weer wordt het ontbijt geserveerd tus-
sen de mediterrane planten op de patio.

Inbegrepen
�  Vlucht (mogelijk vanaf luchthavens Charleroi, 

Brussel, Amsterdam en Rotterdam)
�  3x overnachting o.b.v. logies in Hotel 

Gardena*** Ontbijt kan indien gewenst 
bij boeking worden bijgeboekt

� ANWB extra Venetië Reisgids 
�  24-uurs ticket Hop-On Hop-Off over het 

water 

Niet inbegrepen 
� Overig vervoer en transfers
� Reis- en/of annuleringsverzekering
�  Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 

 boeking
� Reserveringskosten € 19,50 per boeking

Prijs & reserveren
Vanaf € 239 per persoon. Optioneel: 4e nacht 
verlenging vanaf € 49 
Reisperiode: juni t/m december 2018. 
Aankomst dagelijks mogelijk.
Reserveren: via margriet.nl/venetie of telefo-
nisch bij de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties op telefoonnummer 0180 - 45 78 03. 
Vermeld hierbij de speciale reiscode SVVEN99. 
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing.
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8.       Het is heerlijk slente-
ren in de autovrije 
straatjes van Venetië.

9.      Niet alleen voor toe-
risten. Tijdens het 
jaarlijkse carnaval 
worden de maskers 
weer opgezet.

10.   Ga eilandhoppen, 
bezoek glasbla-
zers-eiland Murano 
of las een stranddagje 
in op het Lido di 
Venezia.
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€ 239 P.P.INCL. 24-UURS TICKET HOP-ON HOP-OFF OVER HET WATER

Rialtobrug. Ook leuk: haal een Spritz bij 
Al Mercà (Campo Cesare Battisti) en 
strijk neer op de steiger.

Over het water
De enige snelweg van Venetië is het 
Canal Grande, het brede kanaal dat als 
een slang tussen de eilanden door kron-
kelt. Omdat dit kanaal slechts vier brug-
gen heeft, verplaats je je in Venetië 
vooral per boot. Niet per toeristische 
(lees: kostbare) gondel, maar per trag-
hetto (pont) die je voor een appel en een 
ei overzet. De vaporetto (waterbus) is 
een tikkie duurder, maar legt grotere af-
standen af. De waterweg is ook een goed 
middel tegen Venetiaans verdwalen, 
want de vaporetti stoppen bij alle be-
zienswaardigheden, bruggen en stati-
ons. Onderweg vaar je vanzelf langs de 
adembenemende stadspaleizen zoals het 
gotische Ca’d’Oro (Gouden Huis), het 
Byzantijnse Fondaco dei Turchi en het 
barokke Ca’ Rezzonico. Je kunt zelfs 
naar het eilandje San Giorgio Maggiore 
varen, naar het kleurrijke Burano en 
naar de achttiende-eeuwse hotels aan de 
stranden van het Lido. Budgettip: met 
een biglietto a tempo kun je een aantal 
uren (of dagen) onbeperkt reizen met de 
vaporetti. Te koop bij elke halte en onli-
ne via veniceconnected.com. 

Cultureel snacken
Wie van de originele Bellini wil nippen 
of een echte carpaccio wil proeven, gaat 
naar de stamkroeg van Ernest 

Hemingway: Harry’s Bar. Laat de proe-
verij meteen een les zijn in de 
Venetiaanse kunstgeschiedenis, want 
oprichter Giuseppe Cipriani vernoemde 
zijn cocktail van perzikpuree en prosec-
co naar de beroemde werken van 
Giovanni Bellini (bewonder zijn altaar-
stuk in de San Zaccaria). De flinterdun 
gesneden ossenhaas met Parmezaanse 
kaas was een ode aan Vittore Carpaccio, 
wiens mooiste serie nog altijd te bewon-
deren is in de Scuola di San Giorgio degli 
Schiavoni. cipriani.com

Peggy, Prada & Pinault
Oude meesters van eigen bodem heeft 
Venetië in overvloed, jongere kunsthel-
den hebben ze vooral te danken aan 
steenrijke import. 
�  De Amerikaanse Peggy Guggenheim 

woonde met een roedel hondjes in een 
paleis met uitzicht op het Canal 
Grande. De diva verzamelde kunst-
werken van haar vrienden Picasso, 
Mondriaan, Calder en Pollock. Haar 
huis is nu een leuk museum met deze 
zomer een Josef Albers tentoonstel-
ling. guggenheim-venice.it

�  Ook de Franse zakenman François 
Pinault toont de hoogtepunten uit zijn 
duizelingwekkende collectie aan het 
Canal Grande. Op twee locaties zelfs: 
Palazzo Grassi en in de Punta della 
Dogana, een zeventiende-eeuws dou-
anegebouw. palazzograssi.it

�  Het Milanese modehuis Prada ont-
fermde zich in 2011 over een bouwval-
lig paleis, restaureerde de boel en 
opende de Fondazione Prada: een mu-
seum met knapper-dan-knappe bar 
ingericht door regisseur Wes 
Anderson. fondazioneprada.org
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