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e herrie van auto’s en motor-
fietsen ontbreekt, zoals al 
1000 jaar in Venetië. Dit is de 

stad waar het water alomtegenwoor-
dig is. Je hoort er de voetstappen   
op de stenen bruggen, het klotsen 
van de golfjes tegen de muren, en de 
gesprekken van toeristen en bewo-
ners. Venetië staat voor het ongefil-
terde leven, en je bent meteen deel-
nemer zodra je de deur uitstapt.

Een van de beste en bekendste 
adressen is er het Westin Europa      
& Regina, in de directe omgeving 
van het San Marco-plein. Het heeft 
de langste gevel aan het Canal 
Grande – 35 meter – en kijkt uit op 
het tegenovergelegen Lido en het 
eiland van San Giorgio Maggiore 
met zijn kleine jachthaven. 
Het hotel heeft vijf vleugels, en is ont-
staan in de 17de tot de 19de eeuw. 
Het heeft – zoals alles in Venetië – 

een prachtige historie. In de kamer 
met het stenen balkon, direct boven 
de aanlegsteiger voor de watertaxi, 
heeft bijvoorbeeld Claude Monet in 
1908 zijn beroemde gezicht op het 
oude San Giorgio geschilderd.
De eerste en tweede verdieping fun-
geerden tijdens de laatste eeuwen 
van de Republiek Venetië (9de tot de 
18de eeuw) als feest- en ontvangst-
zalen. De kamers zijn dan ook hoog 
en, zoals in hun glorietijd, versierd en 
gemeubileerd in klassieke stijl met 
deels antieke meubels. Grote, mar-
meren baden, garderobekasten en 
schrijftafels maken van veel kamers 
kleine appartementen midden in de 
stad. Op de bovenste verdieping 
hebben de suites fijne dakterrassen 
met terracotta tegels en een uitzicht 
over de stad of het kanaal, met zijn 
gondels en watertaxi’s.
Tot in de 19de eeuw was het hotel 
een paleis in privé-bezit, met de 

hoofdingang aan de waterkant gele-
gen. De eigen taxiboot van het hotel 
brengt de gasten desgewenst naar 
het Lido-eiland met zijn kilometers-
lange stranden. 
Een bar en een restaurant met ter-
rassen boven het kanaal horen bij  
het hotel en zijn ook bij de Vene-
tianen zelf geliefd. Een typisch 
streekgerecht in La Cusina is risotto 
limone e rosmarino. En in de Tiepolo-
bar wordt als sundowner de al even 
zo eigenzinnige Bellini geserveerd. 
Dit drankje werd in de jaren dertig 
bedacht in Harry’s Bar aan het San 
Marco-plein, en bestaat uit vers 
gepureerd perzikvlees met grena-
dine. Het geheel wordt stijlvol op-
gegoten met champagne.  (CR)
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Hotelketens kiezen meestal niet de meest idyllische locaties. 
Maar de Westin Europa&Regina in Venetië huist in een oud 
paleis aan het water. Monet schilderde er al het Canal Grande.

VENEZIA Á LA GRANDE
Westin 
Europa&Regina

Prijs: v.a. € 465,-

Info: westin.com/

europaregina
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Taxi                 
De beste manier om Venetië vanaf       

het water te verkennen, is per 

watertaxi. Er varen er ongeveer         

200 rond, waarvan de mooiste uit de 

lokale Serenella-werf afkomstig zijn.   

De startprijs bedraagt 10 euro en 

vervolgens betaal je 1,30 euro per 

minuut. Houd overigens rekening    

met allerlei mogelijk toeslagen die     

de “chauffeur” soms in rekening        

probeert te brengen.

Regata Storica & Filmfestival
De Venetiaanse gondeliers zijn op hun best tijdens een kleurrijk evenement 

op de eerste zondag van september. De Regata Storica is een roeiwedstrijd 

voorafgegaan door klassieke schepen met bemanning in historische kleding; 

een groots schouwspel dat uitmondt in een daverend vuurwerk, waarna alle 

deelnemers naar het Lido roeien om de zonsopkomst af te wachten. 

De Regata valt samen met het beroemde fi lmfestival van Venetië, dat op    

de eerste tien dagen van september wordt gehouden. 
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