
Toerisme

... en dan nog even naar Capri. De 
op-en-top Italiaanse stad en het 
paradijselijke eiland vormen een 
perfect duo voor minivakantie!

De oude 
binnenstad 
van Napels.

Vanuit Parco Virgiliano heb je een 
prachtig uitzicht op de baai van 
Napels en schiereiland Nisida.

4 dagen vanaf  € 389 p.p.zien... 
Eerst

Napels 
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Kodakmomentje
Op een schiereilandje tegen-
over de wijk Santa Lucia ligt 
Castel dell’Ovo, een burchtach-
tig kasteel uit de twaalfde eeuw 
waaraan door de eeuwen heen 
volop is verbouwd en gebouwd. 
Tegenwoordig is het gratis te 
bezoeken én bewonderen met 
als bonusvoordeel: spectacu-
lair uitzicht over het centrum 
van Napels en de Vesuvius.

The culture club
Hoewel je dagen zoet kunt zijn 
met doelloos door de straatjes 
dwalen en je vergapen aan de 
oude gebouwen, hoog wappe-
rende was en chaotische dyna-
miek op de kleine pleinen, heeft 
Napels meer bezienswaardig-
heden: prachtige culturele 
schatten!

   Museo Archeologico 
Nazionale: wereldberoemd 
museum gewijd aan de oud-
heid met onder andere 
vondsten uit Pompeï en 
Herculaneum. In het 
Gabinetto Segreto spot je toe-
risten met rode oortjes; hier 
worden de erotische kunst-

werken tentoongesteld…   
museoarcheologiconapoli.it

   Museo di Capodimonte: dit 
museum is gevestigd in een 
voormalige koninklijke zo-
merresidentie en is prachtig 
gelegen in een park op een 
heuvel. In de bijzondere col-
lectie zijn schilderijen van 
Caravaggio, Massaccio, 
Titiaan en Botticelli opgeno-
men. Ondanks de beroemde 
kunstwerken, kan het er 
heerlijk rustig zijn!  
museocapodimonte.beniculturali.it 

   Cappella Sansevero: In deze 
achttiende-eeuwse privé-
kapel ontdek je de lokale 
voorkeur voor over the top 
theatrale decoratie!   
museosansevero.it

Koninklijke dis
Naar verluidt hebben ze hem 
eeuwen geleden uitgevonden 
en nog altijd zijn de pizzabak-
kers van Napels onovertroffen. 
De allerbekendste pizza, de 
Margherita, werd in 1889 ver-
noemd naar de Italiaanse konin-
gin Margherita di Savoia, die 
zelf ook dolenthousiast was 
over de armeluisdelicatesse. 
Eet hem uit het handje of in de 
pizzeria. Bij voorkeur van een 
pizzeria waar de Napolitanen 
voor in de rij staan.

   Pizzeria Starita, waar je ook 
de Napolitaanse gefrituurde 

snacks, zoals arancini, gefri-
tuurde courgettebloemen en 
zeppole eet. Via Materdei 27-28 

   Pizzeria Arx. Doe zoals de lo-
cals en eet hem lekker buiten, 
zittend op een muurtje aan de 
voet van Castel Sant’ Elmo, 
met uitzicht over de vulkaan, 
de baai en bruisende stad.  
Via Tito Angelini 57 

   Pizzeria Di Matteo, de favo-
riet van studenten die buiten 
wachten tot ze worden  
binnengeroepen. Ze zijn het 
wachten waard. Tribunali 94

Lang, lang geleden…
Bewoners in de buurt van vul-
kanen kijken niet op of om wan-
neer hun berg rommelt of een 
rookpluim laat zien. Zo moet het 
ook in het jaar 79 zijn geweest. 
Alleen hield de Vesuvius het 
deze keer niet bij gebulder, hij 
kwam tot uitbarsting en bedolf 
het stadje Pompeï volledig. 
Pompeï werd daarmee een 
tijdscapsule die onder een laag 
as en lava op de archeologen 
lag te wachten. Pas aan het 
einde van de zestiende werd de 
Romeinse stad teruggevonden. 
Anno nu wandel je er over 
Romeinse wegen, zie je zuilen, 
vloermozaïeken, winkels, woon-
huizen, badhuizen, theater en 
tempel. Omzeil de rijen in 
Pompeï en boek je kaartjes onli-
ne via pompeiisites.org. Ook de 
boosdoener, die immense sla-

pende vulkaan bij Napels, ver-
dient een bezoekje. Maak een 
wandeling naar de top van de 
Vesuvius en zie het weelderige 
groene landschap geleidelijk 
veranderen in een kaal, zwart 
‘buitenaards’ landschap. 

Zoet goed
Napels staat bekend om zijn piz-
za’s, maar ook op het zoete vlak 
brengt de stad het er goed 
vanaf. De lekkerste lokale 
zoethoudertjes uit de pasticce-
ria zijn:

   Sfogliatelle: een schelpje ge-
maakt van flinterdunne laag-
jes bladerdeeg en gevuld met 
bijvoorbeeld ricotta en 
vruchtjes, chocolade of room. 
Bestoven met poedersuiker.

   Babà: cakeje met rum.
   Cannoli: gerold koekje gevuld 
met ricotta.

Alla caprese
Kies de krenten uit de pap, want 
Capri is zo mooi dat je er met 
gemak weken zou kunnen blij-
ven! 

   Winkelwonderland: van het 
betaalbare Intimissimi tot 
Gucci, alle Italiaanse mode-
merken hebben wel een boe-
tiekje op het luxe eiland, 
vooral de Via Camerelle in 
Capri-stad is gemaakt voor 
‘window shoppen’. Shop de 
beroemde Canfora sandaal-
tjes (favoriet van Sophia 
Loren en Jacky Kennedy) 
Via Camerelle 3 (canfora.com).

   Zin in een culinair souve-
nirtje? Neem dan een flesje 
Limoncello di Capri mee.  
Via Listieri 25a (limoncello.com). 

   Sightseeën: De grotten, 
baaitjes en stranden van 
Capri verken je het best vanaf 

Op de pleinen in de oude stad 
van Napels, zoals hier Piazza 
Bellini, vind je hippe terrassen, 
bars en de favoriete restaurant-
jes van de lokale bevolking.

Napoli is een paradijs 
voor liefhebbers van 
zoet én hartig!

Napels is de stad van de pizza! 
Zin in een pizza vol verse  
mosselen? Bestel dan de Pizza 
alle cozze. 

Het terras van La Stanza del 
Gusto.

Castel Nuovo.

Fotografe Petra Pijlgroms: 
“In de kleine niet zo toeristi-
sche straatjes buiten het his-
torische centrum wemelt het 
van de piepkleine trattorie 
waar veelal de lokale bevol-
king gaat eten. Spotgoedkoop 
en de pasta’s zijn hemels. 
Mijn persoonlijke  favoriet is 
Zia Rosi. Ik werd er warm 
onthaald en de lunch was 
heerlijk.” 
Via C. De Cesare 55. 

TIP

De stad, het uitzicht op  
de vulkaan, het eten...  

Napels is een en al spektakel!
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Hotel
Hotel Rex is een populair driesterrenhotel vlakbij  
de boulevard, het theater San Carlo, Piazza 
Plebiscito en Castel dell’Ovo. Het vliegveld ligt op  
ca. 20 minuten rijden. De comfortabele kamers  
met eigen badkamer hebben airconditioning en  
gratis wifi. Het hotel heeft geen lift.

Inbegrepen
   retourvlucht Napels incl. tax en evt. lucht-
havenbelastingen/toeslagen

   welkomstdrankje
   3x overnachting in Hotel Rex in een twee-
persoonskamer

   3x ontbijtbuffet
   excursie Capri & Anacapri (duur ca. 8 uur), incl. 
retourtransfer hotel-Capri, Engelstalige gids, 
lichte lunch (excl. drankjes) en minibus Capri-
Anacapri. De excursie vindt dagelijks plaats bij 
min. tien deelnemers.

Niet inbegrepen
   ruimbagage op de vlucht
   transfer luchthaven– hotel vv.  
(ca. € 25 per taxi per enkele reis)

   overige maaltijden
   toeristenbelasting ca. € 2 p.p.p.n.  
(ter plaatse te voldoen)

   reis- en/of annuleringsverzekering
   bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Prijs en periode
Deze aanbieding is geldig van 1 maart tot en  
met 31 oktober 2018. Vanaf € 389 p.p. o.b.v. 
 twee persoonskamer. Verlenging mogelijk  
(v.a. € 49 p.p.p.n. o.b.v. logies/ontbijt).

Informatie en reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/napels of 
 telefonisch bij de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties tel. 0180 - 45 78 03. Vermeld hierbij de 
speciale reiscode SVNAP99. Op deze aanbieding 
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

het water. Boek een schipper 
voor een toertje rond het ei-
land of huur zelf een boot (ook 
zonder vaarbewijs). auroratime.it

   Cultuur: het kleinere 
Anacapri is een lieflijk plaats-
je. Ga vooral even de Chiesa  
di San Michele binnen om de 
vloer te bekijken. Ook de hoog-
gelegen villa van de Zweedse 
arts Axel Munthe is een aan-
rader; tjokvol kunstschatten, 
met schaduwrijke tuinen en 
talloze doorkijkjes waar je 
even stil van wordt.  
villasanmichele.eu

   Natuur: met het kabelbaantje 
naar de top van de Monte 
Solaro voor een prachtig uit-
zicht op I Faraglioni- rotsen of 
een wandeling naar de Grotta 
Azzurra zijn favoriet. De fluo-
rescerende blauwe grot oogt 
raadselachtig mooi. Budgettip: 
aan het einde van de dag, 
wanneer de toeristische boot-
jes de grot verlaten, is er nog 
net even tijd om een duik te 
nemen en met een handjevol 
zwemmers op eigen risico de 
grot te bewonderen. 

   Mangiare: aan de rand van 
Anacapri ligt Da Gelsomina 
alla Migliera. Het hooggelegen 
restaurant met fantastische 
keuken en droomuitzicht.  
dagelsomina.com

Benvenuti a Napoli
Stedentrip Napels incl. vlucht en excursie Capri & Anacapri.

Balkonnetjes in de oude binnenstad 
van Napels.

Napolitaanse pizzaiolo in de weer 
met zijn deeg. 

Zoetekauwen kunnen hun hart 
ophalen bij Leopoldo. Voor een 
babà zoals hier op de foto of een 
sfogliatella van bladerdeeg met 
banketbakkersroom. 

Het strand nabij de Marina 
Grande van Capri.

Bij mooi weer lijken de hemels-
blauwe lucht en de azuurblauwe 
zee rondom Capri naadloos in 
elkaar over te lopen.

Meer tips en

 reisaanbiedingen?

Schrijf je in voor de 

Nieuwsbrief 

Margriet Reizen op 

margriet.nl/

reisnieuwsbrief

Fotografe Petra Pijlgroms: 
“Vanuit Capri-stad kun je 
naar de Arco Naturale 
wandelen. Dit is een acht-
tien meter hoge natuurlijke 
boog van kalksteen die met 
zijn voeten in de azuurblau-
we zee staat. De tocht over 
kronkelpaden is mooi en 
het uitzicht vanaf het uit-
kijkpunt betoverend.”

TIP
4 dagen vanaf  € 389 p.p.
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