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

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 16.10 km)

campi flegrei

Vanuit Napels pak je metrolijn 2 en stap uit bij halte Pozzuoli. Ga rechts als je de metro uit

OVER DE ROUTE

neem daar de eerste zijstraat links, de Via MiliteIgnoto. Hier zit je prettig bij la Boccuccia di

meren, veel geschiedenis en cultuur. Het gedeelte rond het Lago d’Averno is goed te fietsen
en vanaf daar tot aan de lungomare (boulevard) van Pozzuoli ook. In het hogere deel van

terug en neem de tweede rechts waarna je Via Carmine ingaat. Neem een drankje bij de

Deze wandeling is een combinatie van een vissersdorp, strand, slowfood, vulkaankraters,

Pozzuoli zijn belangrijke bezienswaardigheden als La Solfatara en het Anfiteatro Flavio. Je kunt

komt ga en houd rechts voor het spectaculaire Anfiteatro 1 . Ga verder richting het plein en

Rosa 2 . Loop door en ga meteen links en de eerste rechts voor een andere pizzeria 3 . Loop

ingang van het park 4

5

6 . Neem op Via Caro Rosini de afdaling aan je linkerkant en loop

de Cumana (metro) nemen om je te verplaatsen.

via de trappen naar beneden naar de boulevard van Pozzuoli 7 , eet een goddelijke pizza 8

DE WIJKEN

en loop naar het begin van de boulevard. Neem gerust het wandelpad langs de zee, om weer

Het gebied van de Campi Flegrei heeft veel te bieden. Je vindt er een combinatie van
karakteristieke dorpjes, heerlijk eten, zee en strand, hippe clubs, natuur en veel geschiedenis
die teruggaat tot de Grieken en Romeinen. De naam ‘brandende velden’ komt van de talrijke
vulkanische bronnen die hier al eeuwen actief zijn. Door die bronnen was het een belangrijke
vakantieplek voor de Romeinen die hier naar de thermen gingen, zelfs in de krater van de
vulkaan La Solfatara. Tegenwoordig zijn deze te warm om daarvoor te gebruiken.
Een belangrijke stad in die tijd was Puteoli. De meningen zijn verdeeld of dit is afgeleid van
het woord puteo (stinken) en een verwijzing is naar de stank van de constante zwavellucht, of
dat het van het woord voor put (pozzo) komt. Puteoli had een centraal marktplein aan zee
(macellum) en een groot amfitheater. Op de fundamenten van de Romeinse stad Puteoli is
het centrum van het huidige Pozzuoli gebouwd. Als je goed naar en tussen de huizen kijkt,
ontdek je overal Romeinse muren. Een deel van het oude centrum is jaren ontruimd geweest
vanwege instortingsgevaar door kleine aardbevingen en bradyseïsme (dalen en stijgen van het
aardoppervlak). Na een grondige renovatie is de Rione Terra nu in het weekeinde geopend.

naar boven te lopen voor de kerk langs 9 . Doe op Via Giocomo Matteotti een paar stappen
naar rechts voor een restaurant met mooi uitzicht op zee 10 of ga links. Ga bij de poort
omhoog voor een bijzondere plek 11 en neem een koffie op de trap 12 . Na de poort loop je in
Corso della Republica 13 , waarna je de tweede naar rechts gaat naar piazza della Republica
waar je vlakbij keramiek kunt kopen 14 . Loop terug naar het plein voor een ijsje 15 . Houd links
aan op Corso della Republica om na een bezoek aan de Salumeria 16 Via Portanova in te
steken voor kunst 17 . Aan het eind van de straat ga je naar rechts. Loop langs de oude
vissershaven La Darsena en neem een cocktail 18 . Ga op de Largo S. Paolo naar rechts voor
verse vis 19 en meteen weer rechts Vico Magazzini in. Neem de eerste links en tweede
rechts voor pizza 20 en koffie 21 . Loop via de fietsen verhuur 22 in Via Maria Puteolana, en
via Via Cosenza naar Via Domenico Goglia dei Mille voor bijzondere leerproducten 23 en
glutenvrije chocola 24 . Ga links en aan het eind weer links. Koop een hoed 25 en kijk naar de

Napolitanen gaan graag naar de Campi Flegrei om verse vis te eten, over de lungomare van
Pozzuoli te slenteren, de Romeinse bezienswaardigheden te bezoeken of van de natuur te

actie in de haven 26 . Loop terug omhoog over het plein aan zee en volg Via Roma tot aan de

genieten. De stranden bij Pozzuoli en Lucrino zijn zeer in trek en er zijn nog steeds natuurlijke
thermen. Ook zijn er talrijke bars en openluchtdisco’s aan het strand of aan het Lago d’Averno.
Pozzuoli is bovendien een goed uitgangspunt voor dagtripjes naar Procida, Ischia, Baia en
Cuma.

Romeinse markt 27 . Sla hier Via Serapide in voor een visresaurant 28 en ga aan het eind links

WEINIG TIJD

voor een mooi strand 30 of loop nog een stukje door en ga links op Via Virgillio voor een

Duiken of snorkelen naar de gezonken Romeinse stad + Rione Terra + KEMAR friggitoria
del porto + Anfiteatro Flavio + Lago d’Averno

en dan steeds rechtdoor om bij de vismarkt 29 uit te komen. Loop terug en neem de Cumana
(oude metrolijn) richting Torregaveta en stap uit bij de halte Lucrino. Ga rechts Via Miliscola op

bezoek aan de jongste berg van Europa 31 . Je kunt ook bij halte Lucrino bij de rotonde rechts
gaan naar Lago d’Averno 32 33 34 35 . Je kunt helemaal om het meer heen lopen of fietsen.

Weer terug kun je bij Lago Lucrino naar de thermen 36 en langs Via Miliscola is er een rare
brug die over metro gaat en je naar de duikschool brengt /37/.
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1 ANFITEATRO FLAVIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Laten chef Silvio Zanotti en zijn broer Luca je verwennen in Hostaria Angeli & Demoni, waar

Anfiteatro Flavio is het derde grootste amfitheater uit de Romeinse tijd met drie
verdiepingen en 40.000 plaatsen. In de kelders komt de ingenieuze manier van bouwen extra
goed tot uiting. Het heeft iets sensationeels als je beseft dat de wilde dieren, waartegen de
Romeinse gladiatoren vochten als vertier voor de bevolking, hier verbleven.
corso nicola terracciano 75, pozzuoli, www.comune.pozzuoli.na.it, ma, wo-zo 9.00-1 uur voor
zonsondergang, entree € 4, metro 2 pozzuoli, sepsa bus 152

je aanschuift voor een heerlijke maaltijd in een soort tufstenen grot. De ideale plek om te eten
in Pozzuoli: het restaurant ligt in een Romeinse Domus (huis), wat het wel heel speciaal
maakt.
viale capomazza 7/9 , www.hostariaangeliedemoni.it, +0039(0)81-0138368, ma 18.00-00.00,
wo-za 18.00-00.00, zo 12.00-18.00, € 20, metro 2 pozzuoli
7 LUNGOMARE DI POZZUOLI - LEUK OM TE DOEN

2 PIZZERIA LA BOCCUCCIA DI ROSA - ETEN & DRINKEN

De Lungomare di Pozzuoli is een heerlijke plek. Aan de ene kant van de weg heb je veel

Als je bij Pizzeria la Boccuccia di Rosa niet hebt gereserveerd, is de kans groot dat je buiten
in de rij moet wachten voor een tafel. De voorgerechten in deze pizzeria zijn zo lekker dat je
daarna één pizza met twee personen kunt delen. Aanraders: gefrituurde pompoenbloemen
met ricotta en als pizza de Bombetta di Totò; een pizza voor twee personen waarbij de
pizzarand gevuld is met ricotta en spek.
via milite ignoto 11, pozzuoli, www.pizzeriaboccucciadirosa.com, +0039(0)81-5269494,
dagelijks 12.00-14.30 & 19.00-0.00 (nov-mrt ma gesloten), € 15, metro 2 pozzuoli

leuke restaurants en bars. Aan de andere kant is een voetgangerszone met ruimte om te
paraderen, uitzicht op Capri, Capo Miseno en Posillipo, en toegang tot zee of rotsstrand. Op
warme zomeravonden is het hier om middernacht nog druk met spelende kinderen,
basketballende jongeren en flanerende stelletjes.
cristoforo colombo, pozzuoli, metro cumana cappuccini, gerolomini
8 PIZZERIA LA DEA BENDATA - ETEN & DRINKEN

Pizzeria la Dea Bendata heeft twee motto's 'pizza, fortuna e qualità' (pizza, geluk en kwaliteit)
3 RISTORANTE 18 ARCHI - ETEN & DRINKEN

en 'tradizione e innovazione' (traditie en innovatie). Dit alles is ook terug te vinden in de

Dit restaurant heet Ristorante18 Archi, omdat er 18 bogen verwerkt zijn in de ruimte. Het
zorgt voor een aangename sfeer. Het terras biedt uitzicht over een groot deel van de Campi
Flegrei en de baai van Pozzuoli. De pizza's zijn hier lekker en goedkoop.
via carlo pisacane 17-19, pozzuoli, +0039(0)81-5260049, di-zo 19.00-0.00, € 12,50, metro 2
pozzuoli

inrichting, die jong en fris oogt en waar streekproducten, lokale kunst en sieraden worden
tentoongesteld. Dit restaurant is een voorbeeld voor ondernemers met oog voor traditie en
respect voor hun omgeving.
via corso umberto 93, pozzuoli, +0039(0)81-19189636, di-za 19.30-00.00, zo 12.30-15.30, € 15,
metro cumana cappuccini
9 PRESEPE CHIESA DI GESU E MARIA A POZZUOLI - LEUK OM TE DOEN

4 BAR PRIMAVERA - ETEN & DRINKEN

Bar Primavera bestaat sinds 1956 en voldoet dankzij de passie van Alfredo altijd aan de

Deze unieke Presepe is te zien bij de Chiesa di Gesu e Maria a Pozzuoli. Het hele jaar door

wensen van de klanten. Drink hier 's morgens een koffie met cornetto, lik 's middags een ijsje
of klink met een verfrissend aperitief in de vooravond. Op het terras langs het park Avellino,

hangt er een bordje buiten de kerk met het woord Presepe (kerststal). Deze kerststal is

laad je je helemaal op voor de rest van de dag.
via carmine 1, pozzuoli, www.barprimavera.it, +0039(0)81-5262281, ma-di 7.00-22.00, do-zo
7.00-00.30, espresso € 0,90, metro 2 pozzuoli

kunt zien dat het met liefde is gemaakt, maar de spinnenwebben doen vermoeden dat hij ook

verdeeld over meerdere ruimtes en laat het leven van alledag zien zoals het vroeger was. Je
het hele jaar blijft staan. Om bij de Presepe te komen, ga je naast de kerk naar binnen en
moet je allerlei trapjes af tot je in een soort uitgehouwen grot komt. Spannend en uniek!
via giacomo matteotti 2, +0039(0)81-5262495, cumana halte cappuccini

5 VILLA AVELLINO - LEUK OM TE DOEN

Dit park in het hoger gelegen deel van Pozzuoli heeft een leuke speeltuin, een mooie vijver en
mooie planten en bomen. Als je goed kijkt, kun je ook Romeinse muren ontdekken.
Kortom, Villa Avellino is een fijne plek om te ontspannen op een bankje, voor een picknick of
een fijne wandeling.
via solfatara, pozzuoli, metro 2 pozzuoli
6 HOSTARIA ANGELI & DEMONI - ETEN & DRINKEN
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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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