Breakfast at
Tiffany’s
•

“Ook leuk: de Greenmarket
op Union Square met allerlei
producten uit de regio. Hij
wordt gehouden op maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag.”
www.grownyc.org

• “Neem ook een kijkje in de

mooiste en duurste supermarkt
van New York: Whole Foods.
Vers en biologisch! Ga naar de
vestiging bij Columbus Circle
om inkopen te doen voor een
picknick in Central Park.”
Time Warner Center, 10 Columbus Circle,
www.wholefoodsmarket.com,

Hotspots uit
filmklassiekers

Soms zie je een stad in een film en denk je: dáár wil ik naar toe. Wij lieten ons inspireren door Breakfast at Tiffany’s,
Death in Venice, Notting Hill en Midnight in Paris, en vroegen locals naar hun favoriete plekken.

New York
Net als in de film

Bewonder de etalage van
juwelierszaak Tiffany & Co op 727
5th Avenue. Holly Golightly eet in
de film haar croissantje voor de
etalage en droomt weg bij de
mooie sieraden.
Tips van Joyce Sint Nicolaas

Shoppen

•

“In Soho vind je designers
fashion, kleinere boetiekjes en de
grote, populaire winkelketens.
72
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Het is er leuk lunchen bij Antiques
Garage of The Dutch.”
Antiques Garage, 41 Mercer Street.
The Dutch, 131 Sullivan Street

•

“Prachtige boetieks vind je
ook in Bleecker Street, tussen
7th Avenue en Abingdon Square
Park. Lunchen doe je bij
Magnolia Bakery of Cafe
Angelique.”
Magnolia Bakery, 401 Bleecker Street.
Cafe Angelique, 68 Bleecker Street.

•

“Op Fifth Avenue kijk je je ogen

uit in de indrukwekkende
warenhuizen: Saks Fifth Avenue,
Bergdorf Goodman, Barneys
en Lord & Taylor. En je vindt er
natuurlijk Tiffany & Co.”

Eten & drinken

•

“New York is een paradijs voor
liefhebbers van lekker eten. Op de
weekendmarkt Smorgasburg in
Brooklyn kun je kleine gerechtjes
proberen. Ideaal voor een picknick!” www.smorgasburg.com

High Line

•

“De High Line is een prachtig
langgerekt park op een voormalige spoorlijn boven de stad.
De Nederlandse tuinarchitect Piet
Oudolf is verantwoordelijk voor
het ontwerp van de beplanting.”
www.thehighline.org

•

“Combineer een wandeling
over de High Line met een bezoek
aan de Chelsea Market, een
lunch in het Meatpacking District
(bij Pastis, Fig & Olive of Le Pain
Quotidien), een bezoek aan een
van de vele kunstgalerieën in
Chelsea of een cocktail op
het dakterras van het Standard
Hotel.”
Chelsea Market , 75 9th Avenue, www.
chelseamarket.com. Standard Hotel, 848
Washington Str., www.standardhotels.com.

Uitzicht

• “Een van de beste uitzichten op

de indrukwekkende wolkenkrabbers van Manhattan heb je vanaf
het Rockefeller Center.”
30 Rockefeller Plaza, Manhattan,
www.topoftherocknyc.com.

•

“Vanuit het hippe Wythe Hotel in
Williamsburg is de oostelijke
kant van de skyline van

Manhattan prachtig te zien.”
80 Wythe Ave, Brooklyn.
www.wythehotel.com.

•

“Een tochtje met de gratis
Staten Island Ferry betekent een
fantastisch uitzicht op de skyline
van Manhattan én op het vrijheidsbeeld.” www.siferry.com

Markt

“Oude schatten vind je op de
Brooklyn Flea Market. Op zaterdag in DUMBO en op zondag in
Williamsburg.”
www.brooklynflea.com

New York met kinderen

•

“Central Park is perfect voor
gezinnen met kinderen. Ga er
picknicken, roeien of breng een
bezoek aan de dierentuin.”
East 72nd Street en Park Drive North,
Manhattan.
www.thecentralparkboathouse.com of
www.centralparkzoo.com

•

“Meisjes van zes tot negen jaar
oud kijken hun ogen uit in
American Girl Place. In deze winkel vind je de immens populaire
American Doll-poppen en kun je
met je pop lunchen, op de foto
gaan of het haar van de pop laten
doen.” 609 Fifth Avenue/49th Street,
Manhattan, www.americangirl.com.

Stadswandelingen

“Via Free Tours by Foot boek je
gratis stadswandelingen door de
leukste buurten van New York.”
www.freetoursbyfoot.com/new-york-tours

Joyce Sint Nicolaas (29) woont sinds
januari met haar man Michiel voor
anderhalf jaar in New York, in de
hippe wijk West Village. Op haar blog
www.jsny.nl schrijft ze over het beste
dat New York te bieden heeft. Aan
Margriet geeft ze haar favoriete tips.
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Notting Hill

Londen

Net als in de film

Maak een wandeling langs de
antiekzaakjes op Portobello
Road in Notting Hill en doe
een high tea in The Ritz, waar
Anna Scott logeerde.
Reserveren: www.theritzlondon.com/tea.

Tips van Nicolette Wykeman

Eten & drinken

• “Bekijk de Londense skyline

Winkelen

• “Natuurlijk kun je ook heel goed

winkelen in Londen. Als je eens
wat anders wilt dan Regent Street
en Oxford Street, neem dan de
bus of metro naar Islington. Op
Upperstreet vind je leuke en
bijzondere winkeltjes én een
vestiging van Ottolenghi, waar je
de heerlijkste salades kunt eten.”
www.ottolenghi.co.uk

www.skylon-restaurant.co.uk/bar

Tips van Karin Peeters

•

www.vertigo42.co.uk

Markt

“Vaak ga ik op de fiets naar de wijk
Pimlico waar op zaterdagochtend
de London Farmer’s Market
(een echte boerenmarkt)
plaatsvindt. In de buurt zijn
leuke lunchrestaurantjes.”
www.lfm.org.uk/markets/pimlico-road

Musea & rondleidingen

• “Een van mijn favoriete kleine

musea is het Geffrye Museum in
de wijk Hackney in Oost-Londen.
Het zit in een voormalig
armenhuis en laat zien hoe de
Londenaren vroeger leefden.”

Rust & natuur
in de stad

•

“Voor rust in de stad ga ik
graag naar de botanische tuinen
van Kew Gardens. Voor lekkere
hapjes is de Orangerie mijn
favoriet.” www.kew.org
“Little Venice is een oase van
rust in Londen.
Bij The Waterside Café kun je
lekker lunchen. Vanuit hier kun je
langs de grachten, woonboten en
enorme herenhuizen via
Regent’s Park en London Zoo
naar Camden Lock wandelen.”

•

Opera

“Onze favoriet is Opera Holland
Park. De ruïnes van Holland
House vormen in de zomermaanden een bijzondere achtergrond
voor voorstellingen.”
Stable Yard Holland Park,
www.operahollandpark.com.

Net als in de film

Breng een bezoek aan het Musée
Rodin (voormalig first lady Carla
Bruni speelt in de film de rol van
museumgids). 79 rue de Varenne,
www.musee-rodin.fr

Tips van Jorien Esser

Eten & drinken

• “Le Gourbi Palace is een typisch

Frans restaurantje met een zeer
vriendelijke eigenaar in het hippe
tiende arrondissement. Ook de
cocktails zijn erg aan te raden!”

48 rue Albert Thomas, www.legourbipalace.fr.

• Mama Shelter heeft een fantastische inrichting en het zit bijna
altijd vol (even reserveren dus,
kan online in het Engels). Voorin
zit een goede pizzeria waar je
zonder reservering kunt eten,
maar dan moet je wel vaak even
wachten. 109 rue de Bagnolet,

www.mamashelter.com/fr/paris/

Uitzicht

•

“Het is even omhoog lopen,
maar dan heb je een geweldig
uitzicht over Parijs. O Paris is een
perfecte plek voor een drankje aan
het einde van de dag, maar je kunt
hier ook goed eten. De bediening is
vriendelijk en ontspannen.”
1 rue des envierges , www.le-o-paris.com.

Terrassen

•

“Wanderlust is een terras
boven de Seine. Er waait een koel
briesje en het uitzicht is er mooi.
Leuk: doe zondagochtend mee
aan de lesjes yoga die op het terras worden gegeven.” 32 quai
d’Austerlitz, www.wanderlustparis.com.

Karin Peeters en Nicolette Wykeman

www.geffrye-museum.org.uk

zijn beiden coach en werkzaam in

“Ik vind de Jack the Ripperwandeling een must, vooral

Londen, waar ze respectievelijk vijf en

•
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www.thejacktherippertour.com

vanaf de South Bank vanuit Skylon
in de Royal Festival Hall. ”
“Een andere plek waar ik graag
met mijn Nederlandse vrienden
naartoe ga is Vertigo42, in de
oude Natwest toren in ‘the City’:
je hebt een prachtig uitzicht over
Londen. De entree is gratis, maar
je moet je van tevoren wel
aanmelden via de website.”
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 anneer het vroeg donker is: dat
w
maakt het hele verhaal rondom
Jack the Ripper extra spannend.”

Parijs

vier jaar wonen.

Fietsen & wandelen

•

“Op de fiets ontdek je de stad
pas echt en dankzij de aanleg

Midnight in Paris
van steeds meer fietspaden is het
ook heel veilig. Doe een rondje
door de stad op de rood-wit-
blauwe omafietsen van Paris
by Bike om de leukste plekjes
te ontdekken.”
23 rue Greneta, www.parisbybike.eu.

•

“Het Canal Saint Martin in het
bruisende tiende arrondissement,
met hoge bruggen en gekleurde
huisjes, vormt de ideale plek
om met een flesje wijn en een
baguette aan het water te
picknicken. Of volg het kanaal
richting het noorden tot voorbij
Place de Stalingrad, waar jong
en oud jeu de boules spelen.”
68 quai de Loire, http://barourcq.free.fr.

• “Op de beroemde begraafplaats

Père-Lachaise vind je graven van
oude sterren zoals Edith Piaf,
Balzac en Chopin, maar ook Jim
Morrison. Ook een mooie plek
voor een rustige wandeling,
terwijl je m
 idden in druk Parijs
zit.” www.pere-lachaise.com

Markten

•

“Voor één van de bekendste
vlooienmarkten ga je naar de
Marché aux Puces in het noorden
van Parijs. Na de drukke markt
kom je uit bij prachtige kleine
straatjes waar veel antiek en
oude prullaria worden verkocht.
Precies als in de film.” Maché aux
Puces, 89 rue des Rosiers, Saint-Ouen,
www.marcheauxpuces-saintouen.com

Jorien Esser woont bijna vier jaar in
Parijs en werkt bij een pr-bureau. Ze
is dol op lekker eten en de verborgen
adresjes in Parijs, die ze graag deelt
met Margriet.
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Net als in de film

Het hotel waar zowel Gustav als
Tadzio verblijven is Grand Hotel
des Bains aan de oostkant van het
Lido, een boottochtje van tien
minuten van Piazza San Marco.
Lungomare Marconi 41,
www.des-bains.com.

Tips van Karin Groneveld

Eten & drinken

•

“Als wij langs Gelateria Grom
lopen, móeten we even stoppen
voor een ijsje! Ze hebben pure
smaken, waaronder pistache,
chocola, stracciatella en citroen.”
Campo San Barabara, Strada Nuova 3844
en Campo dei Frari, www.grom.it.

• “Pastawinkel Giacomo Rizzo

• “Palazzo Ducale is geen

geheimtip, maar voor mij wél een
must: het dogenpaleis op het
San Marco plein geeft een goed
beeld van de Venetiaanse
republiek en de Dogen, de
bestuurders en politici tijdens de
Republiek van Venetië.” Piazza San
Marco, www.museiciviciveneziani.it.

•

Salizada san Gipvanni Gristostomo 5778.

Fondamento Vernier 701,
www.guggenheim-venice.it .

•

“De spritz is hét aperitief van de
Venetianen en wij drinken het
graag in Al Mercà, een klein
zaakje waar je staand je broodje
eet of je spritz drinkt.”

“Visserseiland Burano staat vol
gekleurde huizen. Leuk: laat
kinderen zoeken naar ‘Casa Bepi
Suà’, het enige huis dat allerlei
kleurtjes heeft. Aan de hoofdstraat Via Galuppi vind je
verschillende restaurants, waaronder Trattoria Da Romano, waar
ook Maria Callas, Miró en Ernest
Hemingway hebben gegeten.
Aan de muren hangen schilderijen van bekende en minder
bekende kunstenaars.”

Campo Cesare Battisti 213.

Via Galuppi 221, www.daromano.it.

“Een van de tien beste restaurants in Venetië is Da Rioba. Het
restaurant ligt in de rustige wijk

Wandelen& varen

San Marco 950, www.rosasalva.it.

•

•
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Musea en bezienswaardigheden

“Ook een persoonlijke favoriet
is het Guggenheim, het museum
van de moderne kunst met
werken van Picasso, Kandinsky,
Miró.”

•
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Fondamenta della misericordia 2553,
www.darioba.com.

maakt al meer dan honderd jaar
zelf pasta. Je kunt er tagliatelle
in aparte smaken kopen,
waaronder citroen, basilicum
en artisjok.”
“De lekkerste tramezzini
verkopen ze bij Rosa Salva,
vlak bij het San Marcoplein.
De tramezzino, of in het Ve
netiaans el tramesin, is een
driehoekje witbrood, gevuld met
tonijn, ei en olijvenof ham met
champignons en mayonaise.”

3

Cannaregio aan het water.
Je kunt er binnen of buiten op het
terras eten en het wisselende
menu is fantastisch. Bestel hier
vooral de antipasti.”

•

“De Zattere kade is ongeveer

een kilometer lang en eindigt bij la
Punta della Dogana (museum
voor hedendaagse kunst, www.
palazzograssi.it), aan de overkant
zie je het Giudecca eiland. Er
staat altijd een briesje en er zijn
verschillende terrasjes, bars en
restaurants, maar het is ook
heerlijk om op een bankje te zitten
of op de kade met de voeten boven
het water en te genieten van het
uitzicht.”
“Omdat het in Venetië altijd druk
is, is het zeker een tip om een keer
heel vroeg de stad in te gaan.
Venetië ontwaakt rond zes uur
’s ochtends en dan zie je de
straatvegers aan het werk, maar
ook Venetiaanse joggers die voor
het werk een rondje lopen. Heel
bijzonder is ook om het San
Marcoplein bijna leeg te zien.”
“Neem een vaporetto (lokale
busboot) vanaf het station of
Piazzale Roma en laat je over het
Canal Grande varen. Vanaf het
water zie je alle prachtige palazzi
en vaar je onder de vier bruggen
(Rialto, Accademia, Scalzi,
Costituzione) door. Het
allermooiste palazzo is voor mij
Ca D’Oro.” www.cadoro.org

•

•

Shoppen

• “Op het eiland Murano kun je

zien hoe glas wordt geblazen en je
kunt er klassieke en moderne
glasobjecten kopen in de talloze
winkels. Van de kleine glazen gekleurde kraaltjes, de murrini, kun
je zelf een armbandje maken.”
Murano Glass Factory, Fondamenta dei
Vetrai 138.

productie: jacobien kroeze. tekst: linda van de pavoordt. fotografie: miekinvorm.nl, iq images, hollandse hoogte, getty images, shutterstock.

Venetië

Death in Venice
•

“Bij Malefatte di Rio Terà dei
Pensieri worden originele
T-shirts, leren tassen en
cosme-tische artikelen verkocht.
Detail: ze worden gemaakt in de
vrouwengevangenis, om de
vrouwen een beroepsopleiding
te geven.”
Calle Zancana 2433,
www.rioteradeipensieri.org.

•

“Ben je op zoek naar een
origineel en uniek cadeau, dan
ben je bij La Maison de la
Sireneuse aan het juiste adres.
Je vindt er nieuwe, tweedehands
en zelfgemaakte kleding, vintage
en (zelfgemaakte) sieraden.”
Rio Terà 2641a.

Evenement

• “De Biennale van Venetië is

een tweejaarlijkse internationale
tentoonstelling (elk oneven jaar)
van moderne kunst, dit jaar van
juni tot oktober. De tentoonstelling
is in de Giardini en het Arsenaal
en verder zijn er over de hele
stad kunstwerken te zien. Het
Nederlandse paviljoen staat in
de Giardini.”

www.labiennale.org.

Karin Groneveld woont sinds 1996 in
Italië en runt samen met haar
Italiaanse man Marcello B&B Il
Tulipano vlak bij Venetië.
www.bedandbreakfastvenetie.nl
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