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1

Burano
Dit kleine eiland van vissers en kantwerksters is verblindend mooi. Dat mag je gerust letterlijk opvatten, want
als je vanaf de schaduwrijke kade via een smal straatje bij
de eerste gracht aankomt blinken de huizen je in oranje,
blauw, groen, roze en geel tegemoet.
Naar verluidt schilderden de vissers hun huizen traditioneel
zo bont mogelijk, zodat zij ook in dichte mist makkelijk thuis
konden komen. Met een beetje geluk zaten hun vrouwen dan
voor de deur te kantklossen, want daar staan zij bekend om.
Sinds het op 8 km afstand gelegen eiland Venetië een
van de drukst bezochte bestemmingen ter wereld is, wordt
het voor de bewoners van Burano lastig om hun tradities in
ere te houden. Toeristen hebben het eiland ontdekt en In de
lokale kantwinkels wordt nu ook borduurwerk uit Hongkong
verkocht.
Niettemin is een bezoek aan Burano een feestje. Het
tochtje met de vaporetto (P168-169) is erg de moeite waard
en het is na de drukte van Venetië een verademing om een
paar uur rond te wandelen op de kades van Burano, waar de
huizen zo mooi weerspiegelen in het water. Voor de deur liggen bootjes, over het water zijn bruggetjes gebouwd en aan
het eind van de straatjes glinstert altijd de zee. Eet een bord
pasta of verse vis op een terras en als toetje moet je zeker
een zakje kopen van de eilandspecialiteit busolai, mierzoete
koekjes met een lichte anijssmaak.
Je kunt op het eiland een paar interessante gebouwen
bekijken. Zoals de kerk San Martino, die een enorm en verontrustend schilderij bezit van de kruisiging
door Tiepolo de Oudere. Ook vanbuiten is het
gebouw indrukwekkend, alleen al vanwege
de scheef staande klokkentoren. In het Museo del Merletto bezoek je een boeiende
expositie van fijn kantwerk.
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wandeling

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 fantastische 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.

Campo
San Polo

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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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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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

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

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

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
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BASILICA DI SAN MARCO
Top 10-selectie (P44-45).

CAFFÈ FLORIAN
Dit mooie café met fresco’s bestaat al sinds 1720 en serveert
de duurste koffie en warme chocola in de stad. Maar hoe kun
je een tafeltje op een terras in het hart van de stad, de Piazza
San Marco, nou weerstaan? Toen het door Floriano Francesoni
werd opgericht, stond het bekend als Venezia Trionfante.
Vooral begin 19e eeuw was het erg populair in Venetië en
werd het bezocht door de Engelse schrijver lord Byron en de
Duitse dichter Goethe.
www.caffeflorian.com
A20J BPiazza San Marco 57 C(041) 520 5641 DMa-do 10-21,
vr-za 9-23, zo 9-21 uur MVallaresso (San Marco)

CAMPANILE DI SAN MARCO
De klokkentoren steekt 99 m boven de Piazza uit en is het
hoogste gebouw in Venetië. Het origineel stortte in 1902 in
tot een hoop puin, maar
werd in de tien jaar erna
weer opgebouwd. Je
komt er binnen via de
fraaie kleine loggetta,
die in de 16e eeuw werd
gebouwd door Jacopo
Sansovino en werd hersteld nadat hij in 1902
was verwoest. Een lift
brengt je naar de galerij
rond de klokkentoren
met een prachtig uitzicht
over de stad, de lagune
en, op heldere dagen,
Veneto en de Alpen.
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enetië_Wat&HoeSelect!(04) 2017 cs2017.indd 80

14-08-17 15:13

A20J
BPiazza San Marco
C(041) 270 8311
DJuli-aug dag. 9-21,
apr-juni en sept-okt dag. 9-19,
nov-mrt dag. 9.30-16.15 uur
JPrijzig
MSan Zaccaria/Vallaresso (San
Marco)

CAMPO
SANTO STEFANO
Dit is een van de leukste pleinen
in Venetië: druk en populair, maar
groot genoeg voor de menigte,
lokale kinderen, studenten en
rugzaktoeristen die elkaar hier
treffen. Aan de noordzijde staat
de kerk Santo Stefano (P89).
Er zitten enkele goede cafés,
waarvan Paolin (P95) het beste
ijs van Venetië zou serveren.
Het is moeilijk om je dit plein
voor te stellen als de vroegere
stierengevechtarena waar ossen
aan palen gebonden stonden te
wachten tot ze werden opgehitst
door honden. In 1802 is hiermee
gestopt.
A17J
MAccademia

CANAL GRANDE
Top 10-selectie (P38-39).
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Praktische tips
TOERISTENBUREAUS
Hoofdkantoor
Palazzina del Santi
Giardini ex Realli
San Marco
C(041) 529 8711,
www.turismovenezia.it
De toeristische informatie in de stad wordt verzorgd door
Venezia Unica (C(0)41 2424, www.veneziaunica.it).
Kijk op de site voor de locaties van informatiepunten en (selfservice)
ticketbureaus.

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

FOOIEN
Ja 3   Nee 5
Restaurants (indien bediening niet inbegrepen)
Cafés/bars (indien bediening niet inbegrepen)
Gidsen
Watertaxi’s
Kamermeisjes
Kruiers
Toiletten

3
3
3
3
3
3
3

10–15%
minimaal 1 1
minimaal 1 1
10%
12
11
minimaal 1 0,50

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.
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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
boekingsvoorwaarden van je hotel, pension of appartement, want sommige aanbieders durven stevige prijzen te vragen voor draadloos internet.
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
Landelijke politie (Polizia dello Stato): 113
Stadspolitie (Carabinieri): 112
Brandweer (Vigili del Fuoco): 115
Ambulance (Ambulanza): 118 of 041 523
0000

CONSULATEN
Nederland: C(041) 528 3416
België: C(041) 524 2944

GEZONDHEID
Zonadvies De zonnigste (heetste) maanden zijn juni, juli en augustus. Smeer je in
met een goed zonnebrandmiddel en blijf
halverwege de dag uit de zon.
Medicijnen Gewone medicijnen en
medicijnen op recept zijn verkrijgbaar bij
de apotheek (farmacia), die herkenbaar 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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VOOR ELKE REIZIGER
DE JUISTE GIDS
STAD & STRE E K

Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

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

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

TA A L G I D S
Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken.

