
Πληθυσμός:
61.000

Νόμισμα:
1 Ευρώ = 100 λεπτά

Ωράριο λειτουργίας:
Τα καταστήματα στη Βενετία είναι
συνήθως ανοιχτά 9.00-13.00 και
15.00-20.00, με ορισμένες
διακυμάνσεις στη διάρκεια του
έτους.

Internet:
www.turismovenezia.it
www.venezia.net
www.comune.venezia.it

Τύπος:
Il Gazzettino La Nouva Venezia la
Rivista di Venezia

Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης:
Αστυνομία: 112 Πυροσβεστική:
115 Ιατρική βοήθεια: 118

Τουριστικές Πληροφορίες:
Διεύθυνση: Sestiere Castello 5050
Τηλ. +39 (0)41 529 8711 E-mail:
info@turismovenezia.it
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VENICE
Δεν υπάρχει άλλη πόλη σαν τη Βενετία. Έχει 180 κανάλια,
450 γέφυρες και μεγαλοπρεπή παλάτια. Είναι μια πόλη
γεμάτη μουσεία και ιστορικά κτίρια μεγάλης καλλιτεχνικής και
πολιτιστικής αξίας. Μεταφέρει τον επισκέπτη στο παρελθόν
και ταυτόχρονα τον ξεκουράζει. Η ομορφιά της είναι
αδιαμφισβήτητη.
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Η ΠΟΛΗ #THECITY#

Η Βενετία ιδρύθηκε από πρόσφυγες. Όταν
οι γερμανικές φυλές έκαναν επιδρομές στη
βόρεια Ιταλία τον 5ο αιώνα, πολλοί
κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο σε αυτή τη
δυσπρόσιτη περιοχή στην Αδριατική. Με το
πέρασμα των αιώνων, η μικρή τους
κοινότητα εξελίχθηκε στο πιο ισχυρό
εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου. Στο ζενίθ
της ανάπτυξής της, η Βενετία είχε 3.000
εμπορικά πλοία και 300 πολεμικά.

Μετά την πτώση του Ναπολέοντα, η
Βενετία πέρασε στον έλεγχο των
Αυστριακών. Κατέφερε όμως να
ξανακερδίσει την ανεξαρτησία της μετά την
εξέγερση του 1848. Λίγο αργότερα, το
1866, η Βενετία εντάχθηκε στο ιταλικό
κράτος. Το 1932 εγκαινιάστηκε η οδική και
σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ Βενετίας και
ενδοχώρας. Τότε άρχισε η Βενετία να
γίνεται πόλος έλξης τουριστών.

Είναι δύσκολο για τον επισκέπτη να βρει
τον δρόμο του στον λαβύρινθο της πόλης
αλλά αυτό είναι μέρος της γοητείας της
Βενετίας. Αφήστε τα πλήθη των τουριστών
να συνωστίζονται στην πλατεία που Αγίου
Μάρκου και στη γέφυρα Rialto και
εξερευνήστε τα δαιδαλώδη δρομάκια στις
απόκεντρες γειτονιές της πόλης. Οι
περιοχές και τα νησάκια με το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον είναι το Cannaregio, το
SanPolo/Santa Croce, το Dorsoduro, το
San Marco και το Castello.

More than 2 million
readers per month

Do you want to reach
everyone travelling to

your destination?
Our unique media can help!

Contact: ads@fastcheck.se

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ #DOANDSEE#

Ολόκληρη η πόλη είναι ένα μοναδικό
αξιοθέατο, δεν υπάρχει όμοιά της πουθενά
στον κόσμο.

Ο καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε τη
Βενετία είναι με τα πόδια.

Η Πλατεία Του Αγίου Μάρκου
Αν θέλετε να πάρετε μια καλή γεύση του
μεγαλείου της ενετικής αυτοκρατορίας,
αυτό είναι το κατάλληλο σημείο. Η πλατεία
περιστοιχίζεται από τη βασιλική του Αγίου
Μάρκου, διακοσμημένη με βαρύτιμα
στολίδια, λάφυρα από τις εκστρατείες των
Ενετών, το παλάτι του Δόγη με τα
επιβλητικά του δωμάτια και τον ψηλό του
πύργο (campanile) από όπου μπορείτε να
θαυμάσετε τη θέα στην πόλη.

Ca’ Rezzonico
Αυτό το παλάτι του αρχιτέκτονα Longhena
είναι ένα από τα ομορφότερα στην πόλη.
Ολοκληρώθηκε το 1756, μετά από 100 και
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πλέον χρόνια εργασιών.

Διεύθυνση : Ca’ Rezzonico, Dorsoduro

Ca’ Pesaro
Το Ca’ Pesaro, που στεγάζεται σε ένα παλιό
παλάτι, είναι το μουσείο σύγχρονης τέχνης
της πόλης. Η αίθουσα ασιατικής τέχνης θα
σας αφήσει άφωνους.

Διεύθυνση : Fondamenta Pesaro, Santa Croce 2070
Internet: www.museiciviciveneziani.it

Ψαραγορά Rialto
Επισκεφθείτε την αγορά τις καθημερινές. Οι
ιχθυοπώλες, το πολύβουο πλήθος, οι παλιές
προσόψεις των κτιρίων και τα κανάλια είναι
μια εμπειρία που θα κεντρίσει όλες σας τις
αισθήσεις. Τα καλύτερα κρεοπωλεία της
πόλης βρίσκονται επίσης εκεί κοντά.

ΦΑΓΗΤΟ #EATING#

Η Βενετία έχει μεγάλη ποικιλία εστιατορίων.
Όπως συμβαίνει στις περισσότερες ιταλικές
πόλεις, οι καλύτερες γευσιγνωστικές
εμπειρίες σας περιμένουν στις απλές
trattorie της γειτονιάς μακριά από την
τουριστική πεπατημένη. Η βενετσιάνικη
κουζίνα έχει πολλές σπεσιαλιτέ όπως
ζυμαρικά bigoli με σάλτσα από αντσούγιες
και μανιτάρια ή castraure, μίνι αγκινάρες με
ξύσματα παρμεζάνας και ελαιόλαδο.

Ρίχνετε πάντα μια ματιά στο κάτω μέρος
του μενού για να ξέρετε αν η αμοιβή του
σερβιτόρου θα προστεθεί στο ποσό του
λογαριασμού σας. Αν γράφει "Service
included" ή "12% added/charged" αυτό
σημαίνει ο λογαριασμός σας θα

προσαυξηθεί κατά 12%. Αν γράφει "No
cover" σημαίνει ότι οι τιμές δεν είναι
προσαυξημένες και δεν προβλέπεται
επιπλέον χρέωση.

Da Fiore
Αυτό ήταν κάποτε ένα συνοικιακό μπαράκι
όπου πήγαινε κανείς για ένα "ombra" (σκιά
στα ιταλικά) δηλαδή για ένα ποτήρι κρασί
στη βενετσιάνικη ιδιόλεκτο. Σήμερα είναι
κατά πάσα πιθανότητα το καλύτερο
εστιατόριο της πόλης, με λιτή διακόσμηση
και πιάτα όπως misto crudo (μαριναρισμένο
ωμό ψάρι) και ζυμαρικά pennette με
καραβιδοουρές και μπρόκολο.

Διεύθυνση : San Marco 3461 - Calle delle Botteghe
Τηλέφωνο: +39 041 52 35 310
Internet: www.dafiore.it www.trattoriadafiore.com

Dalla Zanze
Μια διακριτική trattoria με πιστό κοινό που
εκτιμά την αφοσίωσή της στην
παραδοσιακή βενετσιάνικη κουζίνα. Το λιτό
εσωτερικό είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα:
λευκές κουρτίνες, λινά τραπεζομάντιλα και
ξύλινο λουστραρισμένο πάτωμα. Η επιτομή
της ιταλικής trattoria.

Διεύθυνση : Fondamenta dei Tolentini, Santa Croce 231
Τηλέφωνο: +39 041 522 3555

Locanda Cipriani
Αυτό το εστιατόριο ανήκει στο παγκοσμίου
φήμης πολυτελές ξενοδοχείο Cipriani αλλά
δύσκολα θα το καταλάβαινε κάποιος που
δεν το ξέρει. Η διακόσμηση είναι απλή, η
ατμόσφαιρα χαλαρή και το μενού
περιλαμβάνει παραδοσιακά πιάτα όπως
ζυμαρικά pappardelle με μοσχαρίσιο
συκώτι.

Διεύθυνση : Piazza Santa Fosca 29
Τηλέφωνο: +39 041 730 150
Internet: www.locandacipriani.com

Osteria Vini Da Pinto
Τα baccari είναι απλά, παραδοσιακά
μαγαζιά που σερβίρουν cicchetti, δηλαδή
βενετσιάνικους μεζέδες. Το Da Pinto
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βρίσκεται κοντά στην ψαραγορά του Rialto.
Οι πιο γενναίοι μπορούν να δοκιμάσουν τις
"masanette", μικρά πράσινα καβουράκια
που τρώγονται ολόκληρα, χωρίς
καθάρισμα.

Διεύθυνση : Rialto Pescheria, San Polo 367
Τηλέφωνο: +39 041 528 5140

Trattoria Ca’ D’oro
Οι ντόπιοι το αποκαλούν "στης χήρας" (alla
vedova) και είναι σχεδόν πάντα γεμάτο. Το
φαγητό είναι το σημαντικότερο δέλεαρ
αλλά και το εσωτερικό του 19ου αιώνα
είναι ένας καλός λόγος να το επισκεφθείτε.

Διεύθυνση : Calle del Pistor, Cannareggio
Ωράριο λειτουργίας: Κλειστό τις Πέμπτες. Τις Κυριακές δεν
σερβίρεται μεσημεριανό.
Τηλέφωνο: +39 (0)41 528 53 24

Gatto Nero
Θα πει "μαύρη γάτα" στα ιταλικά και
βρίσκεται στο νησί Burano, το οποίο αξίζει
να επισκεφθείτε έτσι κι αλλιώς. Σερβίρονται
πολλά κλασικά βενετσιάνικα πιάτα, όπως
fegato alla Veneziana (μοσχαρίσιο συκώτι
με λευκή πολέντα), και οι γνωστοί μεζέδες
με ψαράκια και θαλασσινά.

Διεύθυνση : Via Giudecca 88, Burano
Τηλέφωνο: +39 (0)41 730 120
Internet: www.gattonero.com

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ #CAFES#

Για τις καφετέριες της Βενετίας ισχύει ό,τι
και για τα εστιατόρια - τα οικονομικότερα
και ταυτόχρονα καλύτερα μέρη θα τα
βρείτε ένα ή δύο τετράγωνα πιο πέρα από
τις πολύ τουριστικές περιοχές της πόλης.
Κάντε τη βόλτα σας στην πόλη και

ανακαλύψτε το καφέ που θα γίνει το
αγαπημένο σας!

Rosasalva
Ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της
πόλης. Καλό για πρωινό, ή για έναν καφέ
και μια από τις τοπικές λιχουδιές όπως
zaleti από καλαμποκάλευρο ή τραγανιστά
baicoli. Στην πλατεία υπάρχουν τραπεζάκια
για να καθίσετε.

Διεύθυνση : S.Marco - Ponte Ferai 951
Τηλέφωνο: +39 041 521 0544
Internet: www.rosasalva.it

Caffè Dei Frari
Ένα πραγματικό μαργαριτάρι. Καλό για
όσους αρέσκονται να κάθονται με τις ώρες
στα καφέ και να διαβάζουν.

Διεύθυνση : Fondamenta dei Frari, San Polo 2564
Τηλέφωνο: +39 041 524 1877

Causin
Παγωτατζίδικο που άνοιξε το 1928 αλλά
ανακαλύφθηκε από τους τουρίστες πολύ
πρόσφατα. Τόσο το zabaione όσο και το
παγωτό σοκολάτα είναι πολύ καλά. Τέλειο
για τις καλοκαιρινές βραδιές.

Αλλά και στα άλλα καφέ το παγωτό θα σας
ικανοποιήσει πλήρως!

Διεύθυνση : Campo Santa Margherita, Dorsoduro 2929

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
#BARSANDNIGHTLIFE#

Η Βενετία δεν είναι για αυτούς που θέλουν
να χορεύουν μέχρι πρωίας. Υπάρχουν
πολλά καλά μπαρ, ιδίως στην περιοχή
Dorsoduro, αλλά η Βενετία δεν
προσφέρεται για ολονύχτια πάρτι. Οι νέοι
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της πόλης πηγαίνουν μέχρι το Mestre, τη
"δίδυμη πόλη" της Βενετίας στην
ηπειρωτική χώρα για clubbing. Το
καλοκαίρι προτιμούν το παραθαλάσσιο
θέρετρο Jesolo.

Harry’s Bar
Αυτό είναι το αυθεντικό Harry’s Bar το
οποίο έχουν αντιγράψει όλα τα άλλα
Harry’s ανά τον κόσμο. Το γνωστό κοκτέιλ
Bellini πρωτοφτιάχτηκε εδώ. Σαμπάνια και
ροδάκινο για τις ζεστές νύχτες του
καλοκαιριού.

Διεύθυνση : Calle Vallaresso, San Marco
Τηλέφωνο: +39 41 528 5777
Internet: www.cipriani.com

Margaret Duchamp
Ένα ντιζαϊνάτο μπαρ γεμάτο στιλάτους
νέους και διανοούμενους χαμένους σε
συζητήσεις. Ίσως το μοναδικό μαγαζί στη
Βενετία που μπορεί να θεωρηθεί must για
τη βραδινή διασκέδαση - εκεί καταλήγουν
όλοι αργά ή γρήγορα. Σε βολικό σημείο
(δίπλα στο Campo Santa Margherita),
συγκεντρώνει τη νεολαία της πόλης.

Διεύθυνση : Campo Santa Margherita, Dorsoduro
Τηλέφωνο: +39 041 528 6255

Cafè Noir
Ιδιαιτέρως αγαπητό στους φοιτητές και
πάντα γεμάτο. Είναι γνωστά τα αυθόρμητα,
ενίοτε αχαλίνωτα πάρτι που στήνονται εκεί
αργά τη νύχτα.

Διεύθυνση : Calle San Pantalon, Dorsoduro
Τηλέφωνο: +39 041 710 925

Cafè Blu
Κοντά στο Café Noir, και με παρεμφερή
πελατεία. Είναι ωστόσο πιο ήσυχο από το
Café Noir.

Διεύθυνση : Calle Lunga San Pantalon, Dorsoduro
Τηλέφωνο: +39 041 522 7613
Internet: www.cafebluevenezia.com

Piccolo Mondo
Μπαράκι με αίσθηση κλαμπ. Ή ίσως το
αντίστροφο: ένα κλαμπ με ατμόσφαιρα

μπαρ. Αρκετοί φοιτητές φτάνουν συχνά ως
εδώ.

Διεύθυνση : Calle Contarini-Corfù, Dorsoduro
Τηλέφωνο: +39 41 520 0371

Round Midnight
Μετά την μπαρότσαρκα στην περιοχή του
Campo Santa Margherita, πηγαίνετε σε
αυτό το κλαμπάκι δίπλα στο κανάλι.

Διεύθυνση : Fondamenta dello Squero, Dorsoduro
Τηλέφωνο: +39 041 523 2056

ΨΩΝΙΑ #SHOPPING#

Η Βενετία δεν είναι από τις πόλεις που είναι
γνωστές για τα ακριβά μαγαζιά τους αλλά
αν δεν μπορείτε να στερηθείτε τα ψώνια,
θα βρείτε αρκετά μαγαζιά στη Via XXII
Marzo και τους γύρω δρόμους. Η οδός Via
XXII Marzo ξεκινά από την πλατεία του
Αγίου Μάρκου - θα βρείτε φίρμες όπως
Prada, Valentino, Etro, Chanel και Gucci.
Υπάρχουν επίσης πολλές τράπεζες και
ανταλλακτήρια συναλλάγματος σε αυτή την
περιοχή.

Η Βενετία είναι ακριβή πόλη αλλά
υπάρχουν μερικά καταστήματα και μπουτίκ
που αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε (οι
αγορές είναι προαιρετικές!):

Ba Ba
Μοντέρνο μαγαζί με δημιουργίες νέων
ιταλών σχεδιαστών.

Διεύθυνση : Campo San Tomà, San Polo

Mondo Novo
Το καλύτερο μέρος για όσους ψάχνουν τις
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παραδοσιακές αποκριάτικες μάσκες. Από
εδώ ψώνισε τις μάσκες του ο Stanley
Kubrick για την ταινία "Μάτια ερμητικά
κλειστά".

Διεύθυνση : Rio Terrà Canal by the Campo Santa Margherita,
Dorsoduro
Internet: www.mondonovomaschere.it

Codognato
Η οικογένεια Codognato είναι γνωστή για
τα δακτυλίδια με νεκροκεφαλές και τα
φιδίσια κολιέ που πωλούνται στο μαγαζί
της.

Διεύθυνση : Calle Ascensione 1295, San Marco
Τηλέφωνο: +39 041 522 5042

Drogheria Mascari
"Speziale" είναι ο παραδοσιακός έμπορος
μπαχαρικών. Τα παλιά χρόνια τα μαγαζιά
τους περιστοίχιζαν την Ruga dei Speziali
αλλά τώρα έχει μείνει μόνο ένα, το
"Drogheria Mascari".

Διεύθυνση : Ruga dei Speziali, San Polo
Τηλέφωνο: +39 041 522 9762
Internet: www.imascari.com

Marchini
Οι Βενετσιάνοι είναι οι νούμερο ένα λάτρεις
των παγωτών στην Ιταλία. Εδώ θα βρείτε
τα κλασικά βενετσιάνικα γλυκά. Ζητήστε
επίσης "gelatine", μαλακές καραμέλες για
μεγάλους.

Διεύθυνση : Calle Spadaria, San Marco 2769-campo S.Stefano -
Calle del Spezier
Τηλέφωνο: +39 041 522 9109
Internet: www.golosessi.com

ΔΙΑΜΟΝΗ #SLEEPING#

Hotel Cipriani
Αν το πορτοφόλι σας το επιτρέπει, πρέπει
οπωσδήποτε να μείνετε στο Hotel Cipriani.
Είναι το πιο ακριβό ξενοδοχείο σε όλη την
Ιταλία - η πολυτέλεια που θα γνωρίσετε
ξεπερνά κάθε φαντασία.

Στην τιμή του δωματίου περιλαμβάνεται και
η μεταφορά με το σκάφος του ξενοδοχείου.

Διεύθυνση : Fondamenta San Giovanni, Giudecca 10
Τηλέφωνο: +39 041 520 7744
Internet: www.hotelcipriani.com

Bucintoro
Το Bucintoro έχει ισάξια ή και καλύτερη θέα
της λιμνοθάλασσας και των νησιών με το
Cipriani. Αλλά η ποιότητα των δωματίων
αυτού του μικρού ξενοδοχείου που είναι
οικογενειακή επιχείρηση δεν είναι
ομοιόμορφη. Κλειστό τους μήνες Δεκέμβριο
και Ιανουάριο.

Διεύθυνση : Riva San Biagio, Castello 2135
Τηλέφωνο: +39 041 528 9909
Internet: www.hotelbucintoro.com

Ostello Venezia
Κλασικό youth hostel που προσελκύει
τουρίστες από όλο τον κόσμο. Βρίσκεται
στο νησί Giudecca, από όπου μπορείτε να
θαυμάσετε όλη τη Βενετία. Έχει καλή
σύνδεση με βαπορέτο και είναι καλό σημείο
εκκίνησης για εξορμήσεις στην πόλη και
στη λιμνοθάλασσα.

Δεν έχει μονά δωμάτια, μόνο κοιτώνες
χωριστά για άνδρες και γυναίκες.
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Διεύθυνση : Fondamenta Zitelle, Giudecca 86
Τηλέφωνο: +39 041 523 8211
Internet: www.hostelsclub.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αεροδρόμιο
Το αεροδρόμιο Venice Marco Polo βρίσκεται
6 μίλια βορείως της πόλης. Εκεί θα βρείτε
λεωφορεία, ταξί και βαπορέτα για να
φτάσετε στην πόλη. Το εισιτήριο απλής
μετάβασης του λεωφορείου στοιχίζει 3
ευρώ ενώ το ταξί 40 ευρώ. Η υπηρεσία
μεταφοράς Alilaguna (βαπορέτο) που κάνει
τις ίδιες στάσεις με το λεωφορείο στοιχίζει
περίπου 10 ευρώ.

Το αεροδρόμιο Treviso, που είναι το
αεροδρόμιο όπου προσγειώνονται οι
πτήσεις τσάρτερ για Βενετία, βρίσκεται 18
μίλια βορείως της πόλης. Από εκεί
αναχωρούν λεωφορεία για τον σταθμό
τρένων του Mestre και στη συνέχεια
ανταποκρίσεις για τη Βενετία. Το εισιτήριο
απλής μετάβασης με λεωφορείο στοιχίζει 6
ευρώ ενώ το εισιτήριο με επιστροφή 10
ευρώ.

Internet: www.veniceairport.it

Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
Η εταιρεία ACTV διαχειρίζεται τα βαπορέτα,
δηλαδή πλοιάρια που εκτελούν δρομολόγια
σαν αυτά των λεωφορείων. Μπορείτε να
προμηθευτείτε εισιτήρια από τους σταθμούς
και από πρακτορεία τύπου. Το εισιτήριο
κοστίζει γύρω στα 3 ευρώ ανά διαδρομή.
Υπάρχουν πολλών ειδών κάρτες
πολλαπλών διαδρομών, με τη φθηνότερη
να ξεκινά στα 14 ευρώ (ισχύει για 12

ώρες). Βλ. www.actv.it και www.atvo.it για
περισσότερες πληροφορίες.

Ταξί
Οι μετακινήσεις για τη γόνδολα είναι
αρκετά ακριβές. Οι τιμές ξεκινούν από 80
ευρώ για 40 λεπτά. Το βαπορέτο είναι
σχετικά φθηνότερο. Ο κύριος φορέας
εκμετάλλευσης αυτών των μέσων
μεταφοράς στη Βενετία είναι:

Veneziana Motoscafi: +39 041 716 549

Consorzio motoscafi: +39 041 522 2303

Ταχυδρομείο
Μπορείτε να προμηθευτείτε γραμματόσημα
από τα καταστήματα με το σήμα "Tabacchi"
ή "T".

Φαρμακεία
Τα φαρμακεία ανοίγουν εκ περιτροπής τα
σαββατοκύριακα και τις νυχτερινές ώρες.
Σε κάθε φαρμακείο θα δείτε αναρτημένες
τις διευθύνσεις των φαρμακείων που
διανυκτερεύουν.

Οδοντίατρος
Στη Βενετία δεν υπάρχει πρόσβαση σε
επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα.
Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο
νοσοκομείο "Ospedale Civile" για να
επισκεφθείτε έναν οδοντίατρο στη διάρκεια
του ωραρίου του.

Τηλέφωνο: +39 041 260 7101

Τηλέφωνο
Κωδικός χώρας: +39 Κωδικός περιοχής:
041

Ηλεκτρισμός
240 V, 50 Hz

#ESSENTIALINFORMATION#
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C. del Traghetto A3
C.d. Albanesi D3
C.d. Carrozze Sal.. B3
C.llo Dario A2
C.llo Widman D1
Calle dei Fabbri C2 C3
Calle della Rochet. C1
Calle della Testa D1 D2
Calle larga 22 Mar. C3
Calle larga dei Bo. D1
Campo Beneto B2 C2
Campo d. Ss. Apost. C1 D1
Campo dei Frari A2
Campo della Pescar. C1
Campo F. Morosini B3
Campo Manin C2
Campo Nazario Saur. A1
Campo Pisani B3
Campo S. Felice C1
Campo S. Giacomo d. B1
Campo S. M. Nova D1
Campo S. Maria dei. C3
Campo S. Marina D2
Campo S. Maurizio B3
Campo S. Silvestro C2
Campo S.Maria Form. D2
Campo San Fantin C3
Campo San Luca C2
Campo San Pantalon A2
Campo San Polo B2
Campo San Stin A2 B2
Campo Sant’ Agnese B4
Campo Sant’ Angelo B3 C3
Campo Santa Marghe. A3
Campo Ss. Giov.e P. D2
Fond. Orseolo C3
Fond. Santa Cateri. C1 D1
Fondamenta dei Vin C2
Fondamenta Rio Mar. A1 A2
Fondamenta Zattere. A4 B4
Fondamenta Zattere. C4
P.te degli Scalzi A1
Piazza San Marco

D3
Ponte di Accademia B3
Ponte di Rialto C2
Ponte di Sospiri D3
R. Orefici C2
Rio terra A Foscar. A4 B3
Rio terra Lista di. A1
Rio terra San Toma A2 B2
Riva d. Carbon C2
Riva d. Ferro C2
Riva di Biasio A1
Ruga due Pozzi C1 D1
Salizz. S. Stae B1
Strada Nova C1
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