knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Bar La Nova Central
Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova
Officina Flegrea
Salumeria UPnea
Museo Divino
Cuccuma Caffè
360 gradi
Complesso Monumentale di Santa Chiara
Chiesa del Gesù Nuovo
Luca Talarico
OAK Napoli Wine and Craft Beer
Piazza Bellini
Ristorante l'Etto
Libreria Colonnese
Museo Cappella Sansevero
Il Mantegno Vineria
Ristorante Tandem
Bar Nilo
Chiesa di Santa Luciella ai Librai
Le Voci di Dentro
Legatoria Artigiana Napoli
Ospedale delle Bambole
San Gregorio Armeno
Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore
Limonè
Napoli Sotterranea
Pizzeria I Decumani
Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad
Arco
Streetart Banksy
Pio Monte della Misericordia
Museo del Tesoro di San Gennaro / Duomo
Museo Madre
Palazzo dello Spagnolo
Pasticceria Poppella
Isabella De Cham Pizza Fritta
Pizzeria Concettina ai Tre Santi
Catacombe di San Gaudioso / Basilica Santa Maria della Sanità
Pizzeria Starita
Museo Archeologico Nazionale

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.30 km)

napels centro storico & rione
sanità

Begin met een koffie op het terras 1 , een cultureel hoogtepunt 2 en koop een t-shirt 3 .

OVER DE ROUTE

boompjes links de Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli in. Lunch halverwege de straat 4 en

Deze route laat je kennismaken met alles wat Napels te bieden heeft. Het kan erg druk zijn in
deze wijken; tijdens de lunchuren (tussen 13.30-16.30 uur) is het wat rustiger, maar is er ook
meer gesloten. Het is niet aan te raden om deze delen van het oude centrum met de fiets te
doen, behalve tijdens de wat rustigere uren.

DE WIJKEN

Dit deel van Napels is het meest kleurrijk. Ontdek het Centro Storico (historisch centrum)

Loop de Via Santa Maria La Nova in. Vervolg je weg tot de Via dell Ecce Homo die je rechts
ingaat waarna je de straat volgt tot het Via Candelora is geworden. Ga op het pleintje met de

loop deze helemaal uit voor kleine kunstwerkjes 5 en traditionele koffie 6 . Ga linksaf voor
een kunstwinkeltje 7 , klooster 8 , kerk 9 en een tassenwinkel 10 . Rechts in de Vico
Quercia zit een bierbar 11 . Loop een stukje terug en ga links de Via S. Sebastiano in naar het
Piazza Bellini 12 voor een terrasje of een lunch 13 . Loop terug over het Piazza Bellini, ga bij
Bar Lemmelemme het steegje in en ga links de Via S. Pietro a Maiella in voor een boekwinkel

met de kenmerkende Decumani: drie lange straten die parallel van oost naar west lopen. Ze

14 . Loop verder over het Piazza Luigi Miraglia en ga naar rechts bij de Vico San Domenico

zijn de zichtbare herinneringen aan het Grieks-Romeinse verleden van de stad. In de 4e eeuw
v.Chr. was dit gebied het Griekse stadscentrum en werd het Neapolis genoemd, oftewel

Maggiore. Sla halverwege linksaf naar de Via Francesco de Sanctis voor een museum 15 of

‘nieuwe stad’. De beroemdste van de drie straten is de Via San Biagio dei Librai, in de
volksmond Spaccanapoli genoemd. Hier bevinden zich veel bezienswaardigheden, goede
pizzeria’s en leuke winkeltjes. Spaccanapoli loopt vanaf de Via Duomo door tot de Quartieri
Spagnoli. Vanuit hoger gelegen locaties in de stad is de straat gemakkelijk te herkennen: een
lange rechte lijn die dwars door het centrum loopt en zo de stad in tweeën splijt. Daaronder
liggen de tunnels van het oude Neapolis.
De wijk wordt sterk beïnvloed door de universiteit en de talrijke studenten. Zo vind je hier het
conservatorium, de kunstacademie en diverse faculteiten van de universiteit. Veel zaken
richten zich op deze doelgroep: muziek- en kunstwinkels, drukkerijen en boekhandels. Er zijn
ook veel uitgaansgelegenheden.

blijf rechtdoor lopen en ga links bij het Piazzetta Nilo voor wijn 16 . Loop verder door
Spaccanapoli en sla bij de Via Giovanni Paladino rechts voor ragù 17 of neem op de hoek een
koffie bij het haar van Maradona 18 . Vanaf deze hoek loop je verder door de Via San Biagio
Dei Librai. Sla linksaf de Vico Santa Luciella in voor een schedel met oren 19 of blijf nog
verder rechtdoor lopen voor lokale kunst 20 21 en een poppendokter 22 . Ga terug en sla
rechtsaf de Via San Gregorio Armeno in voor wat kerstsfeer 23 . Ga aan het eind van de
kerststraat onder de grond 24 26 , proef limoncello 25 en eet pizza 27 . Loop de Via dei
Tribunali verder in en bezoek de kerk met catacombe 28 . Keer om en loop de andere kant op
door de Via dei Tribunali voor streetart 29 . Loop helemaal door tot het plein met de zuil voor

Rione Sanità daarentegen is een echte volkswijk met al haar voor- en nadelen. Het barst van
de verborgen geschiedenis en cultuur; je kunt hier rustig 24 eeuwen teruggaan in de tijd. De
lokale bewoners zijn erg aardig en gastvrij.

een kerk met een meesterwerk van Caravaggio 30 . Bezoek ertegenover de Duomo en het
museum 31 . Verlaat de Duomo aan de Via Duomo, die je rechts in loopt en ga bij Via Luigi
Settembrini rechts voor moderne kunst 32 . Of loop door, steek de Via Foria over en sla Via

Deze wijken hebben alles waar Napels voor staat: kunst, cultuur, religie en gastronomie, maar
ook het lawaai, de chaos en het Napolitaanse temperament. Dit deel van de stad wordt niet
voor niets één groot openluchttheater genoemd.

WEINIG TIJD

Museo Archeologico Nazionale + Piazza Bellini + Napoli Sotterranea + San Gregorio
Armeno + Museo Cappella Sansevero

Crocelle a Porta S. Gennaro in die overloopt in de Via Vergini. Bekijk mooie architectuur 33 .
Vervolg je weg over de Via Arena della Sanità. Eet gebak 34 en proef (gefrituurde) pizza 35 36
. Loop verder door de Via Sanità en bezoek een bijzondere kerk en unieke catacomben 37 .
Neem de lift omhoog bij de Ponte Maddalena Cerasuolo net voorbij Piazza Sanità. Ga eenmaal

boven naar rechts en sla rechtsaf voor pizza 38 bij Via Materdei of blijf rechtdoor lopen op Via
Santa Teresa degli Scalzi om uiteindelijk bij het Archeologisch Museum 39 uit te komen.
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1 BAR LA NOVA CENTRAL - ETEN & DRINKEN

Bij Bar La Nova Central kun je terecht voor ontbijt, koffie met gebak, lunch, aperitief, diner en
cocktails. De bar is dan ook de hele dag geopend. Het terras is gelegen aan een gezellig
pleintje zonder verkeer en zonder toeristische doorstroom. Echt een plekje van en voor de
locals, maar iedereen is er welkom.
piazza santa maria la nova 23, +39(0)81-18169608, ma-do 7.00-1.00, vr 7.00-2.00, za-zo
7.00-3.00, espresso € 0,90, metro 1 università

kersenpitten. Je hebt een vergrootglas nodig om deze unieke kunstwerkjes te bekijken. Vooral
kinderen vinden het een geweldig avontuur. De kunstwerkjes zijn in alle stilte gemaakt door
Antonio Esposito tussen 1944 en 1999. Het was voor hem een spirituele reis en hij verkocht
of deelde zijn werk niet met andere mensen. Zijn bijzondere levenswerk is pas na zijn dood
definitief tentoongesteld en een unieke levensles en les in de Napolitaanse aard en cultuur te
noemen.
via s. giovanni maggiore pignatelli 1b, museodivinonapoli.it, +39(0)81-19708587, dagelijks
10.00-0.00, entree op basis van donatie, metro 1 dante

2 COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA LA NOVA - BEZIENSWAARDIGHEDEN
6 CUCCUMA CAFFè - ETEN & DRINKEN

Het Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova bestaat uit een klooster en een
museum. Je komt hier in contact met de rijke stadsgeschiedenis in combinatie met kunst en
architectuur vanuit vele tijden. Internationale geleerden beweren dat in deze kerk Graaf Vlad
III, Prins van Walachije, beter bekend als Dracula, hier in een graftombe in een kleine kapel
begraven ligt. Een graftombe vol cryptische, onopgeloste aanwijzingen zou hier het bewijs van

Bij Cuccuma Caffè gaat de tijd ineens langzamer. Uit de platenspeler klinkt zachte jazzmuziek.

zijn. Heel mysterieus!
via santa maria la nova 44, www.santamarialanova.info, +39(0)81- 5521597, ma-vr 9.30-15.00,
za-zo 9.30-14.00, entree € 5, metro 1 università

net als vroeger. Er worden hier regelmatig culturele avonden georganiseerd en je kunt hier
ouderwets spaghetti eten: van een grote schaal midden op tafel!
via s. giovanni maggiore pignatelli 1a, cuccuma-caffe.business.site, +39(0)81-19708586, ma-di
& do 13.00-23.00, wo & zo 13.30-23.00, vr 13.00-0.00, za 13.30-0.00, koffie met taart € 3,

koffiezetapparaat staat voor tijd en smaak. Het duurt wat langer, maar de smaak van de koffie
is hierdoor optimaal. En in de tijd dat je op de koffie moet wachten? Dan praat je met elkaar,

metro 1 dante

3 OFFICINA FLEGREA - SHOPPEN

Officina Flegrea is een underground shop waar je origineel bedrukte T-shirts en sweaters
scoort. Shirts, maar ook tassen of posters bedrukt met lokale streetart, spreuken of hun enige
god; D10S (oftewel Diego Maradona). Ze gebruiken organisch katoen en zijn maatschappelijk
zeer betrokken. Met een shirt van Officina Flegrea weet je zeker dat je niet snel iemand tegen
zult komen die hetzelfde t-shirt draagt.
via santa maria la nova 24, +39(0)81-0125710, ma-vr 10.00-13.00 & 16.00-19.30, za
10.00-13.00, metro 1 università
4 SALUMERIA UPNEA - ETEN & DRINKEN

Als je buiten in dit smalle straatje voor de deur van Salumeria UPnea staat, verwacht je niet
dat je hierbinnen zo lekker kunt eten. Van brunch, lunch en diner, tot heerlijke aperitiefjes voor
een leuke avond uit. In de strakke maar toch warme inrichting, met verwijzingen naar
Napolitaanse passies, word je verrast door eten dat alleen bereid wordt

7 360 GRADI - SHOPPEN

Als je door de drukke hoofdstraat loopt, in de volksmond Spaccanapoli genoemd, dan moet je
echt af en toe de grote poorten van de monumentale palazzi in lopen, zoals hier op nummer
56, om te kijken wat er op de binnenplaatsen te vinden is. Op deze binnenplaats vind je links
om het hoekje het bijzondere kunstwinkeltje 360 gradi van kunstenares Ilaria. Met papier,
lijm, dromen en poëzie maakt ze het volkje van HIOS. Kleine, kwetsbare poppetjes die
dromen, vliegen, reizen en leven. Een deel van haar HIOS-volkje heeft zelfs een plek
gekregen in het Museo Madre. Een heel mooi en uniek souvenir om mee naar huis te nemen.
via benedetto croce 56, +39()334-1042151, ma-vr 11.00-19.00, metro 1 dante, duomo
8 COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Complesso Monumentale di Santa Chiara kun je even ontsnappen aan de drukte van

met seizoensproducten. Er is zowel een vis- als vleesmenu beschikbaar. Grote trots en
specialiteit zijn de heerlijke hamburgerbroodjes.
via santa giovanni maggiore pignatelli 35, www.salumeriaupnea.it, +39(0)81-19364649, ma-di
& do-vr 19.00-0.00, za-zo 12.00-0.00, € 15, metro 1 università
5 MUSEO DIVINO - LEUK OM TE DOEN

Ontdek bij Museo Divino 42 notendoppen die het verhaal van de Goddelijke Komedie van
Dante uitbeelden en 32 piepkleine kerststallen gemaakt in notendopjes, zaden en

Deze route is van preview

Op de kookplaat staat de echte traditionele cuccuma te sissen. Dit Napolitaanse

5

de stad. Het klooster hoort bij de gotische en sobere kerk Santa Chiara, die er vlak naast ligt.
De bouw van het complex begon in 1310 in opdracht van koning Robert van Anjou en zijn
vrouw Sancia van Mallorca. De kloosterkruisgang is allesbehalve sober gebleven. Tijdens de
renovatie van het complex in 1742 is een groot deel van de achthoekige zuilen met
citroengele, olijfgroene en azuurblauwe majolicategels gedecoreerd. Ook kun je
archeologische opgravingen, een klein museum en een 18e-eeuwse kerststal bezichtigen.
via santa chiara 49c, www.monasterodisantachiara.it, +39(0)81-5521597, klooster ma-za
9.30-17.30, zo 10.00-14.30, kerk ma-za 8.00-12.45 & 16.30-20.00, zo 9.00-12.45 &
16.30-20.00, entree klooster € 6, metro 1 dante

6

9 CHIESA DEL GESù NUOVO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De gevel van de Chiesa del Gesù Nuovo doet niet vermoeden dat hierachter een
rijkversierde barokkerk schuilgaat. De gevel behoorde ooit tot het Palazzo Sanseverino, maar
werd behouden door de jezuïeten toen zij het verbouwden tot kerk. Het wemelt hier vaak van
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de mensen, zowel toeristen als locals, en in de biechtstoelen is altijd wel iemand aan het
biechten. Rechts van de ingang vind je de tombe van de Napolitaanse arts San Giuseppe
Moscati, die heilig werd verklaard in 1987. Er is van hem ook een aantal persoonlijke
voorwerpen te zien in een ruimte achter de kapel. Veel mensen komen speciaal voor het

colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

bronzen beeld van deze arts om genezing te vragen of om dank uit te spreken nadat een zieke
beter is verklaard.
piazza del gesù nuovo 2, www.gesunuovo.it, +39(0)81-5578111, dagelijks 7.00-12.30 &
16.00-20.00, entree gratis, metro 1 dante
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NAME

IRIS DE BROUWER

Iris woont samen met haar Napolitaanse man en hun twee
kinderen in Pozzuoli, een dorpje bij Napels. Aan het strand en
in het groen, vlak bij alle barretjes met perfecte espresso,
mooie musea, toffe winkels en overal uitzicht op de Golf van
Napels. Iris’ tips: eet verse sfogliatelle, ga naar Lungomare di
Napoli, Decumani en de beroemde Pizzeria da Michele. Iris
organiseert en begeleidt tours en zet unieke programma’s in
elkaar voor Nederlanders en Belgen die Napels en de
omgeving willen bezoeken.
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