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Se & gJøRe
venezia er ikke lenger verdens fremste sjøfartsby. 
Men byen på vannet har ikke så mye som et 
sekund opphørt å fascinere. Besøkende lar seg 
fengsle av romantiske gondolturer, fantastiske 
middelalderpalass og en følelse av mørke stem-
ninger og forgjengelighet.  i venezia er til og med 
det forfalne vakkert. 

Mange soM ankoMMer 
Venezia entrer byen i taxi-
båt. Langsomt, nesten  
høytidelig, glir man forbi 
balkonger og værbitte 
skulpturer innfelt i teglstein 
og stukkatur som forvitrer.  
Gjennom vinduene kan 
man ane malte tak og 
krystallkroner. Dette er en 
by med kupler og klokke-
tårn som svever i fjern dis, 
iblant kronet med en mar-
morhelgen eller en forgylt 
engel. 

I Venezias storhetstid 
strakte byens makt seg fra 
Alpene til Konstantinopel, 
og ingen kunne måle seg 
med Venezia hva rikdom 
angår. Den arkitektoniske 
variasjonen innen byens 
palasser – bysantinske, 
gotiske, renessansepalas-
ser, barokke, nyklassisis-
tiske – bærer vitnesbyrd 
om en estetikk som utvi-
klet seg i løpet av 1000 år 
med erobringer og hjemført 
krigsbytte. Senere fulgte en 
lang tid med tilbakegang 
og dekadens. Faktum er at 
Venezias død er blitt for-
utsagt i over 200 år, helt 
siden Napoleon tvang den 
mektige venetianske repu-
blikken i kne med ordene:

”Jeg skal bli den veneti-
anske statens Attila”!

Han sto for sitt ord. Men-
nene hans plyndret og 
ødela Venezia så voldsomt 
at byen aldri riktig klarte å 
ta seg helt inn igjen, men 
slo seg til ro med sitt nostal-
giske og pittoreske forfall. 

Til tross for dette, eller 
muligens takket være 
dette, har Venezia uopp-
hørlig fortsatt å fascinere 
og vekke sterke følelser, 
ikke minst blant beundrede 
forfattere: Henry James 
oppfattet Venezia som en 

Mystikken nevnes alltid 
når man snakker om Vene-
zia, og de romanene som 
utspiller seg her handler 
om det forgjengelige, og 
om døden i livet, ikke minst 
Thomas Manns bittersøte 
Døden i Venedig. 

Besøkende forstår snart 
hvorfor. Dunkle stemnin-
ger lar seg lett mane fram 
på Venezias skyggefulle, 
bortgjemte kanaler og laby-
rintiske gangveier, der til 
og med den som kjenner 

nedslitt turistattraksjon – ”et 
ille skamfert titteskapsbilde 
og en basar.” John Ruskin 
kalte Venezia ”et paradis 
blant byer” og tenkte på 
byens arkitektur. For Char-
les Dickens var Venezia 
”en spøkelsesby”, mens 
Thomas Mann så en mørk 
og forførerisk kuriositet, 
”halvt eventyr, halvt lureri”. 
Virginia Wolf så en ”tumle-
plass for alt som var mun-
tert, mystisk og uansvarlig”. 

byen, iblant går seg vill. 
Hemingway konstaterte 

at kunsten å orientere seg 
i Venezia var ”bedre enn 
kunsten å løse kryssord”. 
Og det kan nok stemme, 
for sett ovenfra ligner 
Venezia et puslespill av ter-
rakottatak. Mellom visse 
hus er det så trangt at man 
ikke kan gå der med opp-
slått paraply. 

Men selv om byen har 
mange kilometer med buk-
tende kanaler og gater, er 
den betydelig mindre og 
mer letthåndterlig enn den 
kan virke ved første blikk. 
Med sine 7,2 kvadratkilo-
meter er den for eksempel 
bare knapt dobbelt så stor 
som Central Park i New 
York. 

På kartet ser Venezia 
ut som en fisk som svøm-
mer fra øst mot vest. Ytter-
områdene Castello og 
Sant´Elena danner hale-
finnene, mens kroppen er 
Venezias livlige hjerte – 
Markusplassen og Rialto. 
Hodet er jernbanestasjo-
nen, og parkeringsplassen 
(ingen biler kommer inn i 
Venezia), Piazzale Roma, 
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Palazzo Venier dei Leoni 
(en kort spasertur østenfor 
Gallerie dell`Accademia) 
i 30 år, fram til sin død i 
1979. Nå henger hennes 
etterlatte kunstsamling 
her – og hvilken samling! 
Picasso, Chagall, Dalí, 
Kandinsky, Klee, Miró, Pol-
lock, Brancusi …
Du kan også ta en rus-
letur i skulpturhagen der 
Peggy selv ligger begravd 
sammen med selskapshun-
dene sine. 
Pris: €10, rabatt for studen-
ter og pensjonister
Adresse: Palazzo Venier 
dai Leoni 701
www.guggenheim-venice.it

er forbundet med fastlandet 
via en lang bro. 

Selve broen er snøret 
som fisken har svelget. 

Båttur langs grand 
Canal
Den franske forfatteren 
Philippe de Commines 
beskrev Grand Canal som 
”verdens vakreste gate, 
med de fineste husene”. 
Og selv om ingen i dag 
kan kalle vannet i Grand 
Canal vakkert, er det frem-
deles sant at den 3,5 km 
lange kanalen konkurrerer 
med de mest storslagne 
bulevardene. Den som vil 
oppleve den merkverdige 
og fantastiske bygnings-
paraden – blant annet ble 
det bygget mer enn 100 
palasser fra 1100-tallet til 
1800-tallet – går om bord 
i Vaporetto No 1 ved Piaz-
zale Roma, lener seg til-
bake så bekvemt som det 
er mulig, og nyter denne 
perfekte introduksjonen til 
Venezia. 

Vaporettoen er Venezias 
svar på andre byers offent-
lige bybusser. 

piazza San MaRco 
og BaSilica di San 
MaRco
Når vi likevel siterer histo-
riske storheter, er det van-
skelig å ikke nevne Napo-
leons oppfatning av dette 
torget – ”Europas vakreste 
dagligstue”. Her ligger også 
Venezias største turistat-
traksjon, Basilica di San 
Marco, med en spennende 
blanding av bysantinsk 
og romersk arkitektur og 
renessansestil. Et besøk 
i basilikaen er som å begi 
seg inn i et svært kostbart 
smykkeskrin og, om uttryk-
ket ikke hadde vært så for-
slitt, et must. 
Pris: Basilikaen er gratis, 
men det må betales inn-
gangspenger til ulike deler 
av bygningen, som galleriet 
som byr på vakker utsikt. 
Adresse: Piazza San 
Marco
Tlf. +39 041 522 52 05
www.basilicasanmarco.it

teatRo la fenice
Et av verdens vakreste 
operahus. I hvert fall før det 
brant ned i 1996, til global 
sorg for operaelskere. 

I 2003 åpnet det nybygde 
operahuset for allmennhe-
ten. En morsom detalj er at 
Woody Allen ble anmeldt 
for upassende innblanding 
– av byens statsadvokat – 
da regissøren hedret det 
nedbrente (og avstengte) 
operahuset med et besøk. 
Pris: Guidet tur, €7 for 
voksne, €5 for studenter
Adresse: Campo San 
Fantin
www.teatrolafenice.it

peggy guggenheiM 
collection
Kunstmesenen Peggy 
Guggenheim levde et 
bohempreget, utsvevende 
liv i Venezia og bodde i 

galleRie 
dell`accadeMia
Det andre opplagte 
besøksmålet for alle med 
den minste lille interesse 
for kunst. Dekker først og 
fremst utviklingen av vene-
tiansk kunst mellom 1300- 
og 1700-tallet. 
Pris: €6.50, men det finnes 
flere ulike rabatter
Adresse: Campo della 
Caritá 1050
www.gallerieaccademia.org

ponte di Rialto
Her har det vært marked 
i over 1000 år, og plas-
sen syder fremdeles av liv. 
Både kjøtt- og fiskemarked.

MuRano
Venetianerne har produ-
sert glass og krystall siden 
900-tallet, og hemmelighe-
ten bak deres dyktighet ble 
ansett for å være så verdi-
full at glassblåsere som  
flyttet fra byen, ble sett på 
som forrædere. Sentrum  
for produksjonen av de  
verdensberømte Murano-
glassene befinner seg på 
øya Murano. 
Adresse: Murano nås  
lettest med vaporetto 42 
(41 motsatt vei) fra Fonda-
mente Nuove, Ferrovia og 
andre stoppesteder. Eller  
ta No 5 fra San Zaccaria. 
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haRRyS BaR
Dette er først og fremst en 
bar. Nærmere bestemt den 
baren som skapte cham-
pagne- og ferskendrinken 
Bellini. Men hvorfor er den 
plassert under restaurant-
kapittelet i denne guiden? 
Jo, en bar som klarer å få 
en stjerne i Guide Miche-
lin serverer naturligvis god 
mat også. Alle som betyr 
noe, og som kommer til 
Venezia, havner før eller 
senere på Harrys Bar. Som 
Hemingway for eksempel. 
Adresse: San Marco 1323 
Tlf. +39 041 528 57 77

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
venezia er italias kanskje dyreste restaurantby. 
et godt råd for den som vil redde lommebo-
ken, er å oppsøke enklere gaterestauranter 
utenfor turiststrøket (hvilket sjelden betyr at 
maten blir dårligere, tvert imot). osterioer er et 
annet alternativ hvis du vil spise enklere målti-
der/barmat og skylle ned med et glass god vin. 
Blant de lokale spesialitetene kan nevnes Bigoli 
i ansjos- og soppsaus eller castraure, små jord-
skokker med parmesanspon og litt olivenolje. 
fra veneto-distriktet kommer også en av italias 
mest berømte desserter, tiramisu.

da fioRe
Reservasjon er nødven-
dig på denne restauran-
ten, som er en av Venezias 
absolutt beste. Tidligere en 
enkel kvartalsrestaurant. 
Serverer tradisjonelle retter 
som Risotto ai Scampi og 
Bigoli in salsa. 
Adresse: Calle del Scale-
ter, San Polo.
Tlf. +39 041 721 308.

vini da aRtuRo
Et kjøttimperium i fiske- og 
skalldyrsparadiset. Denne 
tidløse, litt bortgjemte restau-
ranten er et bra alternativ for 
den som er gått lei dyr fra 
havet og vil sette tennene i 
noe med fire bein. 

Adresse: Calle dei Assas-
sini 3656, San Marco
Tlf. +39 041 528 69 74

oSteRia dalla 
vedova
Et av Venezias eldste oste-
rioer som byr på utmer-
ket mat, fremfor alt fisk 
og skalldyr, til behagelige 
priser. 
Adresse: Calle del Pistor 
3912, Cannaregio
Tlf. +39 041 528 53 24

gatto neRo
Den Svarte Katten ligger 
på øya Burano og er et 
utfluktsmål i seg selv. Har 

mengder med venetian-
ske retter som fegato alle 
Veneziana og det vanlige 
utvalget av ansjos og små 
skalldyrdelikatesser.
Adresse: Via Giudecca, Burano
Tlf. +39 041 730 120

oSteRia antico 
giaRdinetto
En skjult perle vel verdt et 
besøk. Har bare et titalls 
bord så en bordbestil-
ling kan være en god ide. 
Romantisk atmosfære  - og 
som seg hør og bør - med 
delikatesser fra havet på 
menyen.
Adresse: Calle dei Morti 
2253
Tlf: +39 041 722 882
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BaReR & natteliv

venezia har mange bra barer, de fleste ligger i 
bydelen dorsoduro. den som vil ha party hele 
natten, har imidlertid kommet til feil by. de unge 
drar heller til Mestre på fastlandet når de skal  
gå ut. om sommeren er badebyen Jesolo det 
hotteste alternativet. 

kledd som zen-munker (!). 
Har god sushi og spen-
nende, moderne italienske 
retter og et urbant klientel 
rundt 30. God stemning og 
avslappende buddhistisk 
loungemusikk. 
Adresse: Via Torre Belfredo 
110/112 

centRale
Nærmere Manhattan enn 
dette kommer du ikke i San 
Marco-distriktet. Nakne 
teglsteinsvegger, smaragd-
grønn belysning, lounger 

og kul musikk. 
Adresse: Piscina Frezzaria 
1659 b

MaRgaRet 
duchaMp
Designerbar og partysen-
tral der de fleste havner før 
eller senere, på ungdom-
mens torg; Campo Santa 
Margherita. Se også Caffé 
(ovenfor). 
Adresse: Campo, Santa 
Margherita, Dorsoduro.

BacaRo Jazz
Drøyt 10 år gamle Bacaro 
Jazz er raskt blitt et sted å 
regne med. Mat, jazzmu-
sikk, turister og ungdom 
fra nabolaget i en lykke-
lig symbiose. Ligger veldig 
sentralt til.
Adresse: San Marco 5546

haRRyS BaR
Se under Restauranter.

kafeeR

café floRian
Her pleide Lord Byron og 
Henry James å spise frok-
ost. Men ikke sammen. 
Klassisk kafé med lang his-
torie og sentral beliggenhet 
på Piazza San Marco. Det 
er imidlertid en viss risiko 
ved å drikke kaffe her. Hvis 
regningen kommer før du 
har drukket opp, er det en 
viss fare for at du setter 
kaffeslurken i halsen. 
Advarsel er herved gitt. 
Veldig mange turister.
Adresse: Piazza San 
Marco 56/59

RoSa Salva
Spis frokost eller prøv  
lokale søtsaker – som  
zaleti på maismel eller  
knasende baicoli – her  
på et av Venezias beste  
konditorier. Serverer også 
blant de beste isene i  
Venezia.
Adresse: Campo Santi  
Giovanni e Paolo,  
Castello

al Bottegon 
Klassisk venetiansk 
vinbar av den gamle 
skolen, som ikke har for-
andret seg nevneverdig 
på svært lenge. Serve-
rer herlige panini  

å mumse på sammen  
med Proseccon. 
Adresse: Fondamenta Nani

zen café
Orientinfluert bar med kul 
innredning og servitører 

Destinasjon: venezia
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  BOalteRnativeR  gReit å vite



Shopping
klassiske gaver og suvenirer fra venezia inklu-
derer Murano-glass, karnevalsmasker og carta 
marmorizzata (førsteklasses papir). 

Mascari (Ruga dei Spezi-
ali, San Polo) er en av de 
få tradisjonelle krydder-
handlerne som er igjen. 

det viktigste oMrå-
det for den som vil kjøpe 
klær, sko og juveler, er de 
smale smugene mellom 
San Marco og Rialto, spe-
sielt Marzarie og omkring 
Campo San Luca. Mer 
eksklusive butikker ligger 
vest for Piazza San 
Marco. 

MarCo Polo (Fonda-
menta Manin 1, Murano) 
er en av en håndfull virke-
lig pålitelige forhandlere 
av Murano-glass. Her får 
kunden også se glassmes-
tere in action og en utstil-
ling med ulike typer glass. 
Da kultregissøren Stan-
ley Kubrick skulle kjøpe 
masker til sin orgiefilm 
”Eyes Wide Shut”, hen-
vendte han seg til Mondo 
Novo (Rio Terrà Canal ved 

Campo Santa Margherita, 
Dorsoduro). De regnes, 
sammen med Ca´Macana 
(Calle delle Botteghe), som 
det beste stedet å kjøpe 
Venezias tradisjonelle kar-
nevalsmasker. 

aliani (Ruga Vecchia di 
San Giovanni, San Polo) 
har et suverent utvalg av 
ost og andre delikatesser, 
og er en favoritt i San Polo-
området, mens Drogheria 

BoalteRnativeR

la calcina
John Ruskin bodde her 
da han skrev The Stones 
of Venice (1876). Sjarme-
rende hotell med hage og 
utsikt over til Giudecca. 
Noen rom har små terras-
ser, andre har utsikt over 
Canale della Giudecca. 
Dobbeltrom: €186
Adresse: Dorsoduro 780
Tlf. +39 041 520 64 66

al ponte antico 
hotel
Populært firestjerners hotell 
midt i smørøyet. Fantas-
tisk utsikt mot byen, rene 
rom og trivelig service. Har 
alt veneziabesøkeren med 
littt ekstra penger i lommen 
kan ønske seg. De beste 
rommene har balkong for 
varme vinkvelder.  
Dobbeltrom fra 300 Euro
Adresse: Calle dell’Aseo, 
Cannaregio 5768
Tlf: + 39 041 241 1944

hotel cipRiani
Ligger i Mocenigo-famili-
ens tidligere villa og er Ita-
lias dyreste hotell. Elegant 
luksus med bassenger, 
vakre omgivelser og en 
uslåelig utsikt over lagu-
nen. I prisen inngår hotel-
lets egen taxibåt.
Dobbeltrom: €625–815
Adresse: Fondamenta San 
Giovanni, Giudecca 10
Tlf. +39 041 520 7744
www.hotelcipriani.com

 SaMMe fantaS-
tiSke utSikt oveR 
lagunen og øyeR 
SoM cipRiani 
haR Man på det 
lille faMilieeide 
hotellet Bucin-
toRo. 
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flyplaSSeR
Venice Marco Polo Air-
port ligger ti kilometer nord 
for byen. Herifra kan man 
reise med buss, vanlig taxi 
eller båt inn til det sentrale 
Venezia. Aeroporto Tre-
viso kalles gjerne Venezias 
charterflyplass. Den ligger 
cirka tre mil nord forVene-
zia. Det går busser mellom 
flyplassen og Mestre 
togstasjon. Der tar du tog 
videre til selve øya.
Mer informasjon:
www.veniceairport.it
www.turismovenezia.it

lokaltRafikk
I Venezia er det kollektive 
fremkomstmiddelet buss-
båt, vaporetto. ACTV er det 
offisielle båtbusselskapet. 
Billetter får man kjøpt ved 
stasjonene og aviskios-
ker, en enkel billett koster 
€6.50. Det finnes også kort 
for ett eller flere døgn.
Mer informasjon:
www.actv.it

taxi
Å reise med gondol er dyrt, 
likeså med båttaxi. Start-
prisen for en tur på høyst 
sju minutter starter på cirka 
€16. En tur langs Grand 
Canal koster opp mot €80–
90.
Her følger de beste båtta-
xiselskapene:
WATER TAxI
Tlf. +39 041 541 5084
SAN MARCO
Tlf. +39 041 523 5775

poSt
Hovedpostkontoret ligger 
på Salizada del Fondaco 
dei Tedeschi like ved Ponte 
di Rialto. Frimerker får man 
også kjøpt i tobakksbutik-
ker med blå og hvite skilt 
der det står ”Tabacchi” eller 
bare ”T”.

apotek (vakt)
Apotekene byttes på å 
ha vaktåpent. Ved hvert 
apotek finnes det en opp-
lyst plakat der aktuelle 
adresser er ført opp.

tannlege (vakt)
I Venezia er det ingen tann-
legevakt. Ved det offent-
lige sykehuset ”Ospedale 
Civile” er det derimot mulig-
het for timebestilling.
Tlf. +39 041 260 7111

tuRiStByRå
Adresse: Sestiere  
Castello, 5050
Tlf. +39 041 529 8711

fakta

innByggeRe
63 000

valuta
1 Euro = 100 cents

åpningStideR
Butikkene har vanligvis 
åpent 09.00–13.00 og 
15.00–20.00, avhengig 
av årstid.

inteRnett
www.turismovenezia.it
www.venezia.net

aviSeR
La Repubblica
La Nuova Ferrara
LEO – The Venice 
Magazine

nødnuMRe
Politi: 112
Brann: 115
Lege: 118
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kaRt
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