
NAPOLI
mia bella

I ta l iaanser dan I ta l iaans 

Alle vooroordelen over 

Napels zijn waar. 

Het verkeer is een chaos,  

de was wappert 

hoog boven de smalle straten 

en de pizza’s hier zijn 

de állerlekkerste van Italië.
TEKST STEPHANIE PANDER 
FOTOGRAFIE STEPHANIE PANDER

Volgens de  
Napolitanen is alles 

in Napels beter, 
mooier en lekkerder 

dan waar dan 
ook in Italië 
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Vraag een Napolitaan naar het verhaal achter een 
sfogliatelle en je bent een uur verder. Hij zal uit-
weiden over de non die dit schelpvormige gebakje 
uitvond, de Heilige Maagd Maria voor wie het 
bedoeld was. Hij zal beginnen over het contrast 
tussen de knapperige buitenkant en het zachte 
hart van ricotta. Hij zal zelfs beweren dat het ge-
bak gezond is en verklappen dat de beste verkocht 
worden bij bakkerij Attanasio achter het station. 
Zoals het verhaal van het ricottagebakje zijn er 
nog duizend andere verhalen die de trotse Napo-
litaan maar al te graag vertelt. Zo is er het verhaal 
van de pizza Margherita die speciaal voor de ge-
lijknamige koningin werd ‘ontworpen’ in de kleu-
ren van de Italiaanse vlag (rood van de tomaat, 
wit van de mozzarella en groen van basilicum), 

het verhaal van de Napolitaanse kleermakers die 
hun Milanese collega’s met gemak overtreffen en 
de mooiste maatkostuums van de wereld maken, 
of dat van de houtbewerkers die het hele kerst-
verhaal met de ogen dicht uit hout snijden en 
hun beeldjes verkopen langs de Via San Gregorio 
Armeno. Als we de Napolitaan moeten geloven, is 
alles in Napels beter, mooier en lekkerder dan in 
de andere steden van Italië. Vandaar die beroem-
de uitspraak: ‘Eerst Napels zien, dan sterven.’ 

Beroemde baai, beroemd uitzicht 
De meeste stadswandelingen beginnen langs de 
beroemde baai van Santa Lucia. Het uitzicht op 
de Vesuvius (en met helder weer op de eilanden 
Capri en Ischia) is er adembenemend en op de 
terrassen van de haven Porta Santa Lucia wordt 
de lekkerste fritto misto, oftewel gefrituurd zee-
banket geserveerd. De Napolitanen flaneren hier 
langs de Via Partenope. Tour met een huurfiets 
tot aan Mergellina touren, waar Italianen bij de 
houten chalets ijs eten en hun kinderen trakteren 
op een ballon of een windmolentje. Als het écht 
warm wordt, gaan de Napolitanen richting Posil-
lipo en Marechiaro. Of ze nemen het tandradbaan-
tje naar Vomero, waar zelfs op de warmste dagen 
een verfrissend windje waait. Je kunt er de hoge 
muren van Castel Sant’Elmo beklimmen en genie-
ten van het uitzicht over de stad en de haven. 

Niet missen: de Spaanse wijk
Ga zeker naar de Sp[aanse wijk: Quartieri Spag-
noli. De steegjes staan hier loodrecht op elkaar, 
parallelstraten zijn met elkaar verbonden via 
steile trappen en het wasgoed hangt dwars over 
straat. De Napolitaan een slechte chauffeur? 
Probeer het zelf maar eens om een Fiat 500 op de 
trap te parkeren! In deze buurt staan de mooiste 
kapelletjes en altaars, angs de straat of in een 
verborgen nis. Er hangen vergeelde foto’s van 
opa’s, oma’s en andere dierbaren, omringd door 
kerstverlichting en zorgzaam voorzien van een 
vaasje verse bloemen. Zoek net zo lang tot u de 
Casa Santa Francesca hebt gevonden. Deze heilige 
stond bekend om haar zegeningen aan zwangere 
vrouwen. Nog altijd komen aanstaande moeders 
hier voor een gebed (Vico Tre Re a Toledo 13).

Zelfs op de warmste dagen waait er  
een verfrissend windje

VOMERO Kerken, pizza en fritto misto 
Het centro storico van Napels ligt rondom 
de Via dei Tribunali en de Via San Biagio 
dei Librai. Ontelbare kerken en op elke 
straathoek een frigitoria waar arancini (ge-
frituurde rijstballetjes) worden verkocht. 
Hier ligt de beroemde kerststallenstraat 
met talloze boekantiquariaten en juweliers 
die rode hoorntjes verkopen die vroeger 
van bloedkoraal waren gemaakt – voor de 
Napolitaan de ultieme geluksbrenger. 
De leukste terrasjes voor een aperitief lig-
gen rond de Piazza Bellini en genieten van 
koffie met een klassieke baba au rhum (cake 
doordrenkt met rum en suikerstroop) 
kan in de bar tegenover de Chiesa di San 
Domenico Maggiore. Vanaf hier is het 10 
minuutjes wandelen naar de vismarkt bij 
de Porta Nolana. Verder is het dé plek voor 
potten, pannen, rolkoffers, ondergoed, cd’s 
waar niets op staat en nep-Rolexen. Maar 
zoals een Napolitaanse vriend mij ooit zei: 
“Voor iedere gek die sterft, worden er twee 
nieuwe geboren.” Dat moet de malafide 
horlogeverkopers hoop geven.
 

Napels op chic
De stad is beroemd om de levendige 
volkswijken, maar op chic gaan, kan ook. 
Dat begint ’s morgens aan de bar van het 
historische Café Gambrinus, waar de beste 
koffie van de stad wordt geschonken. Hier 
begint ook de Via Chiaia, de exclusieve 
winkelstraat die doorloopt tot aan de Piaz-
za dei Martiri. De brede straten en het luxe 
winkelaanbod staan in schril contrast tot 
de steegjes van de oude volkswijk Spaccan-
apoli, die direct achter de Via Chiaia begint. 
Hip shoppen kan in de Via Carlo Poerio en 
de Via Alabardieri, met kleine boetiekjes en 
kleine werkplaatsen waar sandalen, rie-
men en bikini’s op maat worden gemaakt. 
De laatste jaren zijn hier ook wat trendy 
barretjes geopend waar heel Napoli samen-
komt voor het aperitief.

S L A P E N
B&B Magma Home
Reserveer een van de vier 
heerlijke kamers bij Livio en 
Chiara in Magma Home. Dit 
B&B heeft een geweldig dak-
terras met uitzicht over de 
baai en wie wil koken, mag de 
keuken gebruiken. ‘s Morgens 
staat er een fijn ontbijt klaar. 
Het ligt op loopafstand van 
het Archeologische museum 
en de Via Tribunali.
magmahome.it

E T E N  &  D R I N K E N
Pizzeria da Michele
De leukste en oudste pizzeria 
van Napels is zonder twijfel 
Da Michele. Trek een num-
mertje en wacht buiten tot 
je aan de beurt bent; zondag 
gesloten. 
damichele.net
 

A Figlia Do’ Marenaro
Voor de allerlekkerste ‘zuppa 
di cozze’, een mosselsoep met 
pittige olie, na de pizza het 
beroemdste gerecht van de 
Napolitaanse menukaart. 
afigliadomarenaro.it

Donna Margherita
Pizza’s, pasta’s en een heerlijk 
groentebuffet. Vooral tijdens 
de lunch is het in de beschutte 
binnentuin goed toeven. Hier 
is de drukte van de stad ver 
weg. In het hart van Chiaia, 
Vico Alabardieri 5-6.

Napels zien vanaf de Vespa? 
Dat is voor durfals en natuur-
lijk flink die toeter gebruiken. 
Hier kun je ook een vintage 
Fiat 500 huren.
Napoli Vespa Tours,  
napolinvespa.it

In Mergellina trakteren 
Napolitanen hun kinderen 
op een warme dag 
op ijsjes, ballonnen of  
een windmolentje 

Verblijf
U verblijft in Hotel Sofitel Mgallery Palazzo 
Caracciolo in het hart van Napels.  
Na een drukke dag in de stad is het heerlijk 
bijkomen in de sfeervolle binnenplaats.  
De Superior kamers beschikken over een 
badkamer met bad of douche, föhn en 
toilet, telefoon, tv, kluisje, minibar en aircon-
ditioning. U kunt ook kiezen voor een  
ruimere Deluxe kamer of een Junior Suite 
(duplexstijl, twee verdiepingen). 

Libelle-arrangement
3 nachten in ****-hotel Hotel Sofitel  
Mgallery Palazzo Caracciolo • Vlucht  
vanaf Amsterdam, Eindhoven of Brussel  
• Skip the line-entreeticket Pompeï

Exclusief
Reis- en/of annuleringsverzekering  
• overige maaltijden en uitgaven van  
persoonlijke aard • ruimbagage • eventuele 
vluchttoeslagen • bijdrage calamiteiten-
fonds € 2,50/boeking • reserveringskosten  
€ 19,50/boeking • Parkeergelegenheid,  
ca. € 20,-/dag • Toeristenbelasting ca.  
€ 3,- p.p.p.n. (betaling ter plaatse).

Meer info en reserveren
Reisperiode: mei 2018 t/m 18 december 
2018. Ga voor info en reserveren naar 
libelle.nl/napels of bel met de Jong Intra 
Vakanties via 0180-45 78 03. Graag de 
speciale reiscode vermelden: SVNAP97.
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing. 

4 - D A A G S E  V L I E G R E I S

Proef de Italiaanse sfeer tijdens een  
vierdaags stedentrip. Bezoek de vulkaan  
Vesuvius, maak een boottochtje naar  
het eiland Capri en geniet van de  
allerlekkerste Napolitaanse pizza. 
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€ 299,-
p.p.
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