
Terug naar de 
Renaissance in Santa Croce
In de wijk Santa Croce vind je een van 
de oudste kerken van Venetië, de San 
Giacomo dell’Orio, gebouwd in de 9e 
eeuw. Met een prachtig plafond in de vorm 
van een scheepskiel en impressionante 
kunstwerken van Jacopo Palma, Lorenzo 
Lotto en Paolo Veronese waan je je hier 
in de tijd van toen. Iets verderop vind je 
het Palazzo Soranzo Cappello met een 
glorieuze 17e-eeuwse tuin. De tuin is 
enkele dagen per jaar geopend voor het 
publiek, die vind je online op de website 
van Soprintendenza. 

Het mooiste uitzicht vanaf de 
Scala Contarini del Bovolo
Een prachtig uitzicht over de stad? Klim tot 
bovenaan het Scala Contarini del Bovolo via 
een van de mooiste wenteltrappen die je ooit 
zag. Hier zit je in de wijk San Marco, met de 
beroemde Piazza San Marco met de basiliek 
en de klokkentoren. Maar sla ook het Teatro 
la Fenice niet over, dat sinds de oprichting in 
1792 lange tijd een van de meest indrukwek-
kende theaters van Europa was. Laat je leiden 
door een gids en bezoek de permanente ten-
toonstelling die het verhaal van Maria Callas 
vertelt tijdens haar jaren in Venetië. 

De synagogen en joodse 
keuken in Cannaregio 
Het Venetiaanse joodse ghetto is het oudste in 
Europa, met een geschiedenis die tot 500 jaar 
terug in de tijd gaat. Vandaag is het een van de 
meest bruisende stadsdelen, met het Joods 
Museum en de vijf synagogen als middelpunt. 
Hier proef je ook de unieke joodse keuken, 
die exotische smaken mixt met de veelzijdig-
heid van een grootstad. Hun culinaire traditie 
reflecteert zo de diaspora: lokaal verankerd, 
met invloeden van buitenlandse joden op de 
vlucht die in Venetië een nieuwe thuisbasis 
vonden. 

Venetië, thuishaven van gondels, 
het San Marcoplein en de wereld-
beroemde Brug der Zuchten. Maar 
nog veel meer dan een bekend 
Instagramplaatje is de noordelijke 
Italiaanse stad een plek die ge-
schiedenis ademt, met een aantal 
pareltjes voorop. En vooruit, goed 
eten en de mooiste Italiaanse mode 
shoppen doe je er ook. Alles voor 
een heerlijk weekendje nazomeren. 

Nazomeren in Venetië? 
Plan je weekendje weg naar het 
romantische noorden van Italië. 
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Veel groen,
geschiedenis 
& l’arte della 
vita: Venetië 
is Italië op 
z’n best 

Een wandeling in 
het groene Castello
Het historische centrum is sowieso autoluw, 
maar Castello is het meest groene kwartier 
van de stad. Hier vind je de Napoleontische 
tuinen, een groene long midden in het 
centrum. Aan Sant’Elena kom je heel wat 
joggers en wandelaars tegen, net als aan de 
Fondamenta delle Zattere, een drie kilo- 
meter lange route die van San Basilio tot 
Punta della Dogana loopt, langs het kanaal 
van Giudecca.

Aperitieven en 
shoppen in Dorsoduro
L’arte della vita, oftewel de kunst van het 
goede leven, daar kennen de Italianen alles 
van. Plof neer op een van de terrassen op 
de Campo Santa Margherita in Dorsoduro 
voor een frisse spritz en wat typische 
Venetiaanse hapjes, oftewel cichéti. De 
baccalà mantecato is een heerlijk stukje 
kabeljauw op toast, de polpette of gefrituurde 
gehaktballetjes zijn om duimen en vingers 
van af te likken, letterlijk. Waag je ook aan 
de sarde in saòr, sardines in zoetzuur. 
Dorsoduro is van oudsher het kunstkwartier 
van de stad, met heel wat prachtige musea, 
kunstgalerijen en kerken. 

De meesterwerken van 
Tintoretto in San Polo 
en Cannaregio 
Geen trekpleister, maar wel een bekend 
monument is de Scuola Grande di San 
Rocco in de wijk San Polo. De bekende 
16e-eeuwse Italiaanse schilder Tintoretto 
deed er meer dan 20 jaar over om het 
gebouw te decoreren met meer dan 60 
vaste werken. In de wijk Cannaregio bots 
je dan weer op de Madonna dell’Orto, een 
prachtige gotische kerk die ook bekendstaat 
als de ‘Tintorettokerk’. 
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