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

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Barrio Botanico
Sea Front Di Martino Pasta Bar
Castel Nuovo / Museo Civico
Salumeria Regina
Dieci Dieci
Palazzo Zevallos Stigliano
Casa Infante
La Sfogliatella Mary
Galleria Umberto I
Teatro San Carlo
LAES - La Napoli Sotterranea
Gran Caffè Gambrinus
Galleria Borbonica
Osteria Della Mattonella
Museo della Moda Napoli
Palazzo Reale
Basilica Reale Pontificia San Francesco di Paola
Pizzeria Pavia
Castel dell'Ovo
Le Bar Narghilè
Mammina
ROL Gelateria
Livio De Simone
E. Marinella
Villa Comunale
Stazione Zoologica Anton Dohrn / Acquario di Napoli
Villa Pignatelli / Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes / Museo
delle Carrozze
Piglio Vintage
Scaturchio
Silvi - usato d'autore
Winè
Palazzo delle Arti Napoli
Le Zirre Napoli Limited Edition
Birdy's Bakery
Sara Lubrano Gioielli
Muu Muuzzarella Lounge
12 Morsi
NOA Ristorante

ROUTE
napels piazza del plebiscito
& chiaia
OVER DE ROUTE

Deze wandeling is een combinatie van cultuur, shoppen en zeelucht. In het park Villa
Comunale en op de boulevard kun je goed wandelen en fietsen. Of duik in zee op het kleine
openbare strand. Je komt langs de hipste winkels en uitgaansgelegenheden van de stad.
Rond Piazza del Plebiscito zijn mooie bezienswaardigheden. Tip voor de zomermaanden: ga
net als de Napolitanen aan het eind van de middag op stap.

DE WIJKEN

In deze buurt vind je het mondaine Napels, met koninklijke paleizen, indrukwekkende kastelen
en mooie winkelstraten vol high fashion.
De chique wijk Chiaia vormt het winkelgebied voor de rijkere Napolitaan. Modeliefhebbers
komen van over de hele wereld voor de unieke boetieks en om op de hoogte te blijven van de
trends. ’s Avonds is de omgeving van Chiaia een levendig uitgaansgebied. Je kunt er goed
eten en tot in de late uurtjes cocktails drinken in talloze hippe bars.
Het gebied is sterk beïnvloed door de eeuwenlange aanwezigheid van verschillende
koningshuizen: van de Byzantijnse overheersing in de 6e eeuw en het Normandische
koninkrijk van Sicilië in de 12e eeuw tot het Franse huis van Anjou. Vanaf 1503 was Napels
een kolonie van Spanje. Onderkoning Pedro Álvarez de Toledo zorgde voor veel belangrijke
veranderingen. Daarna kwam de stad korte tijd in handen van de Oostenrijkers, maar al snel
greep de Bourbon-monarchie de macht. Deze monarchie heeft veel betekend voor de
architectuur in deze wijk. De elegante en statige gebouwen zorgen voor een sfeer van stijl en
klasse die zeer bepalend is voor dit deel van de stad.
Er zijn veel bezienswaardigheden in deze buurt, waaronder het koninklijk paleis en het
gigantische Piazza del Plebiscito, maar ook het mooie Teatro San Carlo en de Galleria
Umberto I. De volkswijk achter het plein is heel karakteristiek met de wapperende was boven
de smalle straatjes. Als je vervolgens over de Lungomare, de boulevard, langs de zee
wandelt, kun je fijn ontspannen na al die culturele hoogtepunten. Geniet van de frisse zeewind
en het geweldige uitzicht op de baai van Napels, de Vesuvius en het eiland Capri. De
vissershaven bij het Castel dell’Ovo in Borgo Marinaro geeft een echt vakantiegevoel.

WEINIG TIJD

Galleria Umberto I + Pizzeria Pavia + Castel dell'Ovo + Palazzo Reale + Galleria
Borbonica

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.60 km)

Imbriani in. Aan het eind ga je met de bocht mee voor een broodje 34 en daarna naar links
voor mooie sieraden 35 . Ga aan het eind rechts en neem de tweede rechts voor een hapje 36
of eet 37 wat links om de hoek. Sla twee keer linksaf voor een tasting op een dakterras 38 .

Start met een warm drankje 1 en loop naar Piazza Municipio voor de fontein. Haal hier
takeaway pasta 2 . Loop verder rechtdoor en steek de weg over voor een middeleeuws
kasteel 3 . Ga terug en ga links Via Santa Brigida in voor een broodje 4 . Aan het einde ga je
rechts Via Toledo in voor een trendy winkel 5 en een kunstgalerij 6 . Keer om om verderop
iets zoets te eten 7

8 . Sla linksaf voor Galleria Umberto I 9 . Als je midden in de galleria

staat, neem je de rechter uitgang om Teatro San Carlo te bezoeken 10 . Aan de overkant van
het plein Trieste e Trento ga je onder de grond 11 en drink je koffie 12 . Ga links het café
langs, voorbij Piazza del Plebiscito de Via Gennaro Serra in, en ga op avontuur in een
ondergrondse passage 13 . Loop deze weg af en ga aan het eind rechts voor een osteria 14
op Via Giovanni Nicotera. Sla vervolgens links Vico Mondragone in voor het modemuseum 15 .
Loop terug naar Piazza del Plebiscito om het koninklijk paleis 16 en een kerk te bezoeken 17 .
Loop links van de zuilengalerij Rampe Paggeria in, ga het trappetje omhoog en eet een echte
pizza aan Via Solitaria 18 . Sla linksaf en loop Via Pallonetto Santa Lucia door. Zigzag bijna aan
het einde links de trap Scale Pallonetto Santa Lucia af naar beneden tot op Via Serapide. Volg
de Via Santa Lucia naar zee. Ga rechts Via Partenope in om meteen links de brug over te gaan
naar het kasteel 19 en een bar 20 . Ga terug en loop verder over de boulevard. Eet bij
Mammina 21 of haal een ijsje bij ROL 22 . Loop verder tot Piazza Vittoria. Ga naar rechts en
neem de tweede rechts. Vervolg je weg links in Via Domenico Morelli om te shoppen 23 .
Loop terug naar Piazza Vittoria en shop handgemaakte stropdassen 24 . Ga het park 25 in en
bezoek een aquarium 26 . Ga voor het aquarium het park uit en steek de weg over naar Piazza
San Pasquale en ga naar links voor een villa met musea 27 . Ga rechts naast de villa de Via
Ascensione in en loop omhoog. Op het plein kun je vintage shoppen 28 . Ga links Via Giovianni
Bausan in en loop op het einde de trap omhoog. Ga links en drink een koffie 29 op het plein
of ga Via Giuseppe Martucci in om shoppen 30 . Neem op het plein de trap aan de overkant en
ga Passeggiata Colonna in voor een bijzonder restaurant 31 . Loop deze straat af om weer op
Via Vittoria Colonna uit te komen. Ga links en loop tot Via dei Mille voor een kunstmuseum 32 .
Loop iets terug en ga links Via San Pasquale in voor een tas 33 . Sla links Via Vittorio
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1 BARRIO BOTANICO - ETEN & DRINKEN

Barrio Botanico is te vinden op de binnenplaats van het monumentale gebouw Palazzo Fondi.
Amore is hier key en de sfeer is trendy, relaxed en met veel oog voor detail en design. Het
gebouw in combinatie met de inrichting van het terras en de lichtjes is een streling voor het
oog. Je kunt hier terecht voor een lekkere koffie op het terras met een zoet broodje of pizzetta
erbij in de ochtend of voor de heerlijkste aperitivi en cocktails in de middag en avond.
Controleer even of je moet reserveren.
via medina 24, +39(0)81- 4246186, ma-do & zo 9.30-1.00, vr-za 9.30-2.00, koffie € 2,50, metro
1 municipio, funicolare augusteo
2 SEA FRONT DI MARTINO PASTA BAR - ETEN & DRINKEN

Sea Front Di Martino Pasta Bar heeft voor ieder wat wils. Ze hebben hier een takeaway aan
de straat. Superhandig, snel, maar toch nog steeds supervers. Daarnaast hebben ze een
winkeltje waar ze alle soorten pasta van dit goede lokale merk verkopen, maar ook mooie
gadgets zoals pastablikken. Alles met Dolce & Gabbana-design. Boven heb je de pastabar
waar je met maximaal 22 personen rondom de open keuken plaats kunt nemen en de chef
aan het werk ziet. Ze hebben ook een mooi terras op Piazza Municipio.
piazza municipio 1, +39(0)81- 18496287, di-za 12.30-15.00 & 19.30-22.30, zo 12.30-15.00,
pasta € 5, metro 1 municipio, funicolare augusteo
3 CASTEL NUOVO / MUSEO CIVICO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het opvallende middeleeuwse kasteel met een marmeren triomfboog in renaissancestijl als
ingang, Castel Nuovo, wordt ook wel Maschio Angioino genoemd. Opvallend is ook dat er
vier torens gemaakt zijn van de vulkanische steensoort piperno en één toren van geel
tufsteen. De bouwstijl van de gevel is geïnspireerd op de Romeinse triomfbogen en laat de
intrede van koning Alfonso zien. In het kasteel vind je het Museo Civico. Hier ontdek je een
collectie schilderijen van het Napels van vroeger.
via vittorio emanuele iii,
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/1372,
+39(0)81-7957722, ma-za 8.30-17.00 , entree € 6, metro 1 municipio, funicolare augusteo
4 SALUMERIA REGINA - ETEN & DRINKEN

Zin om iets te eten, maar geen zin in een restaurant? Bij Salumeria Regina kun je zowel een
lekker broodje laten beleggen om later op te eten, als wat lekkers uitkiezen om ter plekke aan
de hoge tafeltjes voor de salumeria te eten. Ze schenken er ook heerlijke wijn bij. Ze hebben
kazen uit alle windstreken, de heerlijkste salami's en hammen, maar ook verse gerechten. De
Napolitanen die er in de omgeving in de kantoren werken komen hier ook graag voor de
lunch.
via santa brigida 17, +39(0)81-5524339, ma-za 8.00-20.00, glas wijn + hapjes € 6, metro 1
toledo, municipio, funicolare augusteo
5
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DIECI DIECI - SHOPPEN

Galleria Umberto I staat, kijk dan omhoog naar de glazen koepel, bronzen beelden en

Het is lastig om tussen al die winkels in Via Toledo de beste kledingwinkel te vinden, maar bij
Dieci Dieci, die zichzelf een influencer shop noemt, zit je zeker goed. Dankzij Dieci Dieci weet

engelen. In de vloer onder de koepel zie je mozaïeken met de tekens van de dierenriem. In de
kerstperiode staat er een kerstboom, waarin briefjes met goede voornemens worden
gehangen.

je zeker dat je helemaal volgens de laatste mode gekleed bent. Van coole T-shirts van GAëLLe
tot leuke jurkjes van Elisabetta Franchi en bikini's van 4Giveness. Je vindt hier alleen kwaliteit
voor een redelijke prijs.

via san carlo 15, +39(0)81-7951111, metro 1 toledo, municipio, funicolare augusteo

via toledo 195, www.diecidieci.it, +39(0)81-5521677, ma-za 10.30-20.00, zo 11.00-14.00 &
17.00-20.00, metro 1 toledo, municipio, funicolare augusteo
6 PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Palazzo Zevallos Stigliano is van begin tot eind spectaculair. Vooral het glazen plafond in de
hal is een eyecatcher. Dit monumentale gebouw dateert van begin 17e eeuw. Het kwam in
het bezit van de Vlaamse familie Van den Eynden, met veel contacten in de kunstwereld. De
kunstcollectie met Nederlandse en Vlaamse werken is indrukwekkend, en mis Caravaggio’s
Martirio Di Sant’orsola niet. Er zijn regelmatig interessante tentoonstellingen in Palazzo
Zevallos Stigliano.
via toledo 185, www.gallerieditalia.com, +39(0)81-7811656, di-vr 10.00-18.30, za-zo
10.00-19.30, entree € 5, metro 1 toledo, municipio, funicolare augusteo
7 CASA INFANTE - ETEN & DRINKEN

Casa Infante begon al in de jaren 40 met, zoals ze het zelf verwoorden, het kietelen van de
Napolitaanse smaakpapillen. Dat deden ze destijds met de tarallo: een soort Zuid-Italiaanse,
harde bagel. Tegenwoordig specialiseren ze zich in ijs. Deze winkel zet zich op de kaart met
originele ijssmaken, gebaseerd op traditionele Napolitaanse lekkernijen. Er zijn steeds meer
ijswinkels van Casa Infante te vinden in de regio. Je herkent ze meteen aan hun inrichting,
vaak met mooie grote historische zwart-witfoto's.
via toledo 258, www.casainfante.it, +39(0)81-19312009, ma-do & zo 9.00-23.00, vr-za
9.00-0.00, ijsje € 2,50, metro 1 toledo, municipio, funicolare augusteo
8 LA SFOGLIATELLA MARY - ETEN & DRINKEN

Bij La Sfogliatella Mary eet je heerlijke sfogliatelle, schelpvormige gebakjes uit de regio
Campania. Dit zaakje is favoriet onder de locals door de specialiteiten die ze aanbieden voor
de feestdagen. Beroemd zijn de babà, een met rum doordrenkte cake, en hartige hapjes met
friarielli, een broccolisoort die alleen in de omgeving groeit.
via toledo 66, +39(0)81-402218, di-zo 8.00-20.30, sfogliatelle € 3, metro 1 toledo, municipio,
funicolare augusteo
9 GALLERIA UMBERTO I - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze fraaie winkelgalerij, naar ontwerp van Emanuele Rocco, is gebouwd tussen 1887 en
1890. Er is veel gelijkenis met de Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan. Als je midden in
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LOCAL

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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