knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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napels vomero & quartieri
spagnoli
OVER DE ROUTE

Vanaf Montesanto kun je kiezen om de 414 treden van de Via Pedamentina te beklimmen of
om je naar boven te laten brengen door de funicolare (kabeltrein) en de trap alleen voor de
afdaling te gebruiken. Het park brengt verkoeling in de zomer. Let op: de markt is er alleen in
de ochtenduren. Vanaf 17.00 uur beginnen deze wijken en dan vooral Vomero echt te bruisen
met winkel- en uitgaanspubliek, tot in de late uurtjes.

DE WIJKEN

De wijk Vomero bevindt zich op de heuvel San Martino en is dus hoger gelegen dan de rest
van de stad. Je komt er gemakkelijk met een van de drie funicolare, een treintje dat langs de
heuvel omhoog- en omlaaggaat. Het karakter van Vomero is heel anders dan dat van andere
wijken in de stad. Zo zijn de straten minder nauw en volks en vind je er zo nu en dan zelfs
brede boulevards, omgeven door statige hoge bomen. Je kunt er uitgebreid winkelen, op
terrasjes zitten en genieten van de mooie architectuur. De winkels in Vomero zijn een mix van
modern en traditioneel en je vindt er zowel grote labels als kleine boetieks en een levendige
markt. De wijk beschikt over een keur aan barretjes, restaurants, pizzeria’s, theaters en
uitgaansgelegenheden.
In het park van Vomero, Villa Floridiana, kun je heerlijk wandelen en de schaduw opzoeken.
Geniet aan het einde van het park van het mooie uitzicht over de haven van Mergellina en de
wijk Posillipo. Een hoogtepunt van Vomero is een bezoek aan het Castel Sant’Elmo met het
klooster San Martino. Vanaf het fort kijk je uit over het historische centrum, de Quartieri
Spagnoli, Spaccanapoli en de Golf van Napels.
Vomero wordt door een eindeloos lange trap, de Via Pedamentina, verbonden met het
lagergelegen stadsdeel de Quartieri Spagnoli. Deze buurt is in de 16e eeuw aangelegd om
de Spaanse troepen te huisvesten. De militairen kwamen hier om eventueel verzet van de
Napolitaanse bevolking in te dammen of om ingezet te worden bij verdere veroveringen. Al
direct werd de wijk berucht door prostitutie en criminaliteit als gevolg van de voortdurende
zoektocht van de Spaanse soldaten naar vertier. Tegenwoordig is het een levendige volkswijk
waar je je ogen uitkijkt.

WEINIG TIJD

Certosa e Museo di San Martino + Castel Sant’Elmo + De trap bij Via Pedamentina +

Murales Maradona + Da Fernanda gefrituurde pizza

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.50 km)

derde links om risotto te eten 34 . Neem de tweede straat links en de tweede rechts voor een
trattoria 35 . Ga rechts op de Vico Santa Maria delle Grazie a Toledo en direct links voor

Begin met een koffie 1 en loop de Via Benedetto Croce af tot Via Toledo. Ga naar links en sla

gefrituurde pizza 36 in Via Speranzella. Neem de eerste rechts en ga direct weer naar rechts.

op Piazza Carità rechts de Via Pignasecca in voor wijn 2 , pizza 3 en een markt 4 . Loop

Neem daarna de derde links op Vico Due Porte a Toledo om een paraplu te kopen 37 . Loop de

door naar Via Portamedina en bewonder de viskraam 5 . Neem verderop de funicolare 6

straat uit om op Via Toledo de metro te nemen 38 .

omhoog naar halte Morghen. Loop Via Alessandro Scarlatti in voor boho kleding 7 . Loop iets
terug en ga Via Raffaele Morghen in voor een drankje en een hapje met muziek 8 . Ga aan
het eind rechts en proef gefrituurde hapjes 9 of pizza 10 . Loop een stukje terug en ga links
de Via Michele Kerbaker in voor droomkazen 11 , om te shoppen 12 en voor eten 13 . Ga op
het kruispunt links. Stop op Piazza Vanvitelli bij een trattoria 14 en eet een ijsje 15 . Loop de
straat af en ga aan het einde links de Via Luca Giordano in voor een koffie 16 . Neem de eerste
rechts voor een schoenenwinkel 17 of blijf rechtdoor lopen voor chocolaatjes 18 en een lokaal
biertje 19 . Loop de trap af en ga naar links op Via Falcone voor een museum 20 in het park 21
. Loop aan de andere kant de Via Domenico Cimarosa in. Steek over naar de Via Giovanni
Merliani voor een parfumwinkel 22 . Loop de straat uit tot Piazza Antignano. Neem de eerste
rechts op de rotonde en ontdek de markt 23 op de Via Marcello Casale de Bustis. Loop terug
naar de rotonde via de Via Raffaele Tarantino en de Via Tino di Camaino en ga rechts de Largo
Antignano in voor een lokale markt 24 . Sla linksaf naar de Via Annella di Massimo voor een
antiekwinkel 25 . Ga weer links en meteen rechts om te winkelen in Via Luca Giordano. Neem
de derde straat links en wandel rechtdoor tot je weer bij halte Morghen bent. Volg de bordjes
die naar Castel Sant’Elmo wijzen. Loop langs het politiebureau, ga rechts Via Maestro
Colantonio in en direct links. Koop een romantisch cadeau 26 . Ga rechts op Via Tito Angelini
en bezoek een kasteel 27 , een museum en klooster 28 . Daal de 414 treden af 29 en ga
rechts de Corso Vittorio Emanuele in. Geniet van het uitzicht. Ga net voorbij Hotel San
Francesco al Monte links de trappen af. Onderaan ga je naar rechts, de Via Croci Santa Lucia
Al Monte in Neem de tweede links, de tweede rechts, en weer de tweede links voor de
muurschildering van Maradona 30 . Loop erlangs en ga links om kunst te shoppen 31 en pizza
te eten 32 in Via Concordia. Loop door Vico Totò met de streetart en ga rechts de Vico Tre
Regine in voor een timmermanswerkplaats 33 . Ga links Via San Matteo a Toledo in en de
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1 LEOPOLDO - ETEN & DRINKEN

Leopoldo staat bekend om de taralli, een hartige ronde bagel met peper en amandelen. Ook
voor heerlijke verse pasta, ijs en taart kun je hier terecht. Leopoldo heeft meerdere
vestigingen in de stad, maar deze in het centrum is toch wel een van de leukste. De bediening
is altijd vrolijk en in voor een praatje. De inrichting is speels, fris en modern. Op het terras van
de zaak kun je genieten van de drukte van de omringende winkelstraat.
via benedetto croce 30-31, www.leopoldoinfante.it , +39(0)81-0108027, ma-do 7.30-21.00, vrza 7.30-0.00, zo 7.30-23.00, espresso met lekkers € 3, metro 1 dante
2 PIZZERIA & TRATTORIA AL' 22 - ETEN & DRINKEN

Pizzeria & Trattoria Al' 22 is gelegen aan de oudste markt van de stad, de Pignasecca-markt
op huisnummer 22. Naast de echte Napolitaanse pizza kun je hier ook typisch Napolitaanse
gerechten krijgen, gemaakt van producten uit de regio. Sla ook zeker de gefrituurde hapjes en
de verse mozzarella niet over.
via pignasecca 22, www.al22pizzeria.it, +39(0)81- 5522726, ma 11.30-23.00, di-za 11.00-16.00
& 18.30-0.00, zo 12.00-16.30, pizza € 5, metro 1 toledo, 2 montesanto, funicolare montesanto
3 ENOTECA YUPPI - ETEN & DRINKEN

De regio Campania staat bekend om de heerlijke lokale wijnen, gemaakt van de
druivensoorten die hier goed groeien op de vulkanische gronden. Bij Enoteca Yuppi kun je je
goed laten informeren en de heerlijkste wijnen inslaan. Je kunt zelfs wijn van de tap krijgen en
midden op de bruisende Pignasecca-markt plaatsnemen onder het genot van een wijntje en
wat knabbels.
via pignasecca 29, enoteca-yuppi.business.site, +39(0)81- 5517656, ma-za 9.00-20.30, zo
9.00-14.30, glas wijn € 4 , metro 1 toledo, dante, 2 montesanto, funicolare montesanto
4 MERCATO DELLA PIGNASECCA - LEUK OM TE DOEN

Op de oudste markt van Napels, Mercato della Pignasecca, vind je vrijwel alles voor 'weinig':
zomerhoeden, kleding en linnengoed. Maar het zijn de etenswaren die voor de echte
verrassing zorgen: fruit, groente, kruiden en natuurlijk de verse vis. Van
vongole (venusschelpen) tot zwaardvis, het is een waar genoegen om hier helemaal
ondergedompeld te worden in het authentieke Napels. Je vindt hier ook verschillende
tripperie, waar je bijvoorbeeld kalfspens en andere lokale lekkernijen kunt proeven.
via enrico pessina , dagelijks 8.00-14.00, metro 1 dante, 2 montesanto, funicolare montesanto
5 I SAPORI DELLA PESCHERIA AZZURRA - LEUK OM TE DOEN

I Sapori della Pescheria Azzurra aan de Mercato della Pignasecca is de bekendste vishandel
van Napels. Het is al een beleving op zich om te zien hoe al die verse vis er uitgestald ligt en
hoe de verkopers er bijna een theatershow van maken. De bevolking komt hier regelmatig
naartoe om vis te kopen; het is een belangrijk ingrediënt in de Napolitaanse keuken. Het leuke

Deze route is van preview

5

6

is dat je er ook een puntzak gefrituurde vishapjes, een cuoppo di pesce, kunt krijgen. Echt
Napolitaanse streetfood. Daarnaast kun je zelfs aan een tafeltje aanschuiven en andere
visgerechten eten voor een goede prijs.
via portamedina, 5, +39(0)81-19250592, di-vr 7.00-23.00, za 7.00-21.00, zo 7.00-16.00,
puntzak € 5, metro 1 dante, 2 montesanto, funicolare montesanto

via domenico cimarosa 44, +39(0)81-5783130, ma-vr 8.30-14.30 & 17.00-21.00, za 8.30-23.00,
gefrituurd hapje € 0,25 tot € 1,50, metro 1 vanvitelli, funicolare centrale, cimarosa funicolare
piazza fuga, cimarosa

6 FUNICOLARE MONTESANTO - LEUK OM TE DOEN

De eerste funicolare (kabeltrein) ooit, werd geopend op de Vesuvius in 1880. Deze funicolare
bestaat nu niet meer, maar Napels telt nog wel vier andere. Drie daarvan verbinden het
historische centrum met de hoger gelegen wijk Vomero. Het station van de Funicolare
Montesanto is het mooiste: gerenoveerd, met aandacht voor de historische elementen in een
stijl met veel ijzer en glas. De route omhoog is erg leuk en mooi. Als de vaste straatmuzikant
ook nog met je meereist, heb je kans dat je luid meezingend de reis naar boven begint.
piazza montesanto, www.anm.it , dagelijks 7.00-22.00, enkele reis € 1,10 , metro 2
montesanto, funicolare montesanto
7 GAYA WOMAN - SHOPPEN

Bij Gaya Woman moet je in zomer zijn voor mooie zomerse kleding. Van bikini's en hoeden
tot heerlijke boho en gipsy jurken. Merken als Wild Paris, Miss June, SLUIZ. IBIZA en
ottod'Ame bepalen de heerlijke sfeer in deze winkel. Als het kouder wordt vind je er ook
mooie wollen producten of elegante pakken. Echt een aanrader!
via alessandro scarlatti 43, www.gayawoman.com, +39(0)81-5586746, ma-za 9-30-13.30 &
16.30-20.00 , metro 1 vanvitelli, funicolare piazza fuga, cimarosa, morghen
8 FONOTECA - ETEN & DRINKEN

Fonoteca is echt bijzonder leuk; het is een bar, een restaurant en een muziekwinkel ineen. Ga
ernaartoe voor een heerlijke cocktail en geniet van de muziek. Je kunt er ook lekker en voor
een zacht prijsje eten, van lunch tot diner (ook vega). Neus tussendoor wel nog even tussen
alle cd's en vinylplaten. Roberto weet er veel over en helpt je graag zoeken. Jonge
Napolitanen komen hier 's avonds voor een drankje.
via raffaele morghen 31 c/f, www.fonoteca.net, +39(0)81-5560338, ma-do 12.00-1.00, vr-za
12.00-2.00, zo 18.30-1.30, drankje € 3, metro 1 toledo, dante, 2 montesanto, funicolare piazza
fuga, cimarosa
9 FRIGGITORIA VOMERO - ETEN & DRINKEN

Napolitanen zijn gek op eten, helemaal als het gefrituurd is. Friggitoria Vomero bestaat sinds
1938 en is een begrip in Vomero. Je kunt kiezen uit vers gefrituurde zeppoline (deeg met
algen), aubergine, courgettebloem gevuld met ricotta of typisch Napolitaanse panzerotti (met
aardappel) of arancini (met rijst). Even niet nadenken, maar gewoon smullen! Wijs aan wat je
wilt, betaal bij de kassa en geniet van een puntzak vol lekkers.
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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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