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ROUTE
portici, vesuvio, ercolano &
pompei
OVER DE ROUTE

Op verschillende locaties op deze route moet je een stuk met de metro of de bus. Het is ook
erg praktisch om met de auto deze route te doen. De Scavi di Pompei zijn een must see, maar
de Scavi di Ercolano zijn beter bewaard gebleven en veel kleurrijker en completer. De Scavi di
Pompei geven je daarentegen een goed beeld van het toenmalige stadsleven. De Vesuvius is
de hele dag goed te beklimmen; in de winter kan er sneeuw op de top liggen en bij slecht
weer is het gesloten.

DE WIJKEN

Portici werd in de 18e eeuw door koning Karel V van het huis van Bourbon uitgekozen om de
zomers door te brengen. De familie liet er een zomerpaleis bouwen. Al snel volgden
andere families van adel met een aantal architectonisch schitterende villa's. Zo ontstond hier
de Miglio d'Oro, de Gouden Mijl, met de meest schitterende residenties met spetterende
uitzichten, gelegen aan de voet van de Vesuvius.
Het moderne Ercolano is als dorp niet bijzonder, hoewel er in de omgeving 122 prachtige
villa’s te bewonderen zijn. In de Tweede Wereldoorlog ontstond hier een markt van gestolen
goederen. De markt is er nog steeds, het is zelfs de grootste vintagemarkt van Zuid-Italië,
maar nu worden er voornamelijk rommeltjes en vintage verkocht. Het Romeinse
Herculaneum werd tijdens de uitbarsting in 79 n.Chr. bedolven onder een laag lava en
modder. Daardoor is het beter bewaard gebleven dan Pompei. De opgraving (scavi) is kleiner,
maar ook mooier dan Pompei.
De omgeving rondom de Vesuvius is op allerlei manieren beïnvloed door de inmiddels
slapende vulkaan. Hij barstte voor het laatst uit in 1944. Nu beheerst hij met name het
panorama in de Golf van Napels. Op de hellingen staan wijngaarden; van deze druiven wordt
de gerenommeerde vino Lacryma Christi del Vesuvio gemaakt. In dit gebied kun je goed eten,
wijnproeven, wandelen en fietsen.
Het huidige Pompei is wereldberoemd door de archeologische opgravingen. De antieke stad
Pompei werd in 79 n.Chr. vernietigd door de uitbarsting van de Vesuvius. Een zware explosie
met hete gassen ging vooraf aan de lavastroom. Die explosie maakte meer slachtoffers dan
de uiteindelijke eruptie. De verwoestende gaswolk die over de stad raasde, zorgde ervoor dat
de mensen bijna verpulverden en zo holle ruimtes achterlieten in de aslaag. Toen

onderzoekers die opvulden met gips, kregen ze een perfecte afdruk van de mensen die ooit in
Pompei leefden. Erg indrukwekkend! Pompei wordt tegenwoordig sterk beïnvloed door de
enorme stroom internationale toeristen die naar de opgravingen komt kijken. De basiliek
wordt drukbezocht door gelovige katholieken.

WEINIG TIJD

Scavi di Ercolano + Parco Nazionale del Vesuvio + Scavi di Pompei + Campanile di
Pompei + Scavi di Oplontis

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 31.30 km)
Stap in een metro op de lijn Circumvesuviana Napoli-Poggiomarino of Napoli-Sorrento om uit
te stappen bij Portici Bellavista voor een restaurant met katten 1 , vlak bij het station. Ga
weer terug naar de metro en reis naar Portici Via Libertà. Neem Via Alcide de Gasperi en ga
rechts op Via della Salute. Loop rechtdoor totdat je links kunt op Via Università. Bezoek het
koninklijk paleis 2 . Ga links op Via Roma en loop richting zee voor een bezoek aan het
schildpaddenonderzoekscentrum 3 . Of blijf rechtdoor lopen op Corso Resina, richting
Ercolano. Ga links naar Via Fontana en weer links naar Via Pugliano om te shoppen 4

5 . Ga

rechts op Via Ortora, loop hem helemaal uit, ga links op Via Trentola en dan twee keer rechts
zodat je op Via IV Novembre uitkomt. Stop voor een broodje 6 , een virtueel museum 7 , een
goed restaurant 8 en bezoek de opgravingen {9). Vervolg je weg op Corso Resina 8 en
bewonder de mooie villa’s 11 12 . Ga links op Via Emilio Bossa en loop naar metrohalte
Ercolano Miglio d’Oro. Reis naar Ercolano Scavi om een bus of taxi te nemen naar de
Vesuvius 13 14 of reis naar Torre Annunziata Oplonti. Verlaat het station en loop Via Sepolcri
in voor een keizerlijke opgraving 15 . Ga terug naar het station en neem de metro richting
Sorrento. Stap uit bij Villa Regina, loop verder over Via Settetermini en ga links op Via Le
Corbusier voor een bezoek aan het antiquarium 16 . Ga terug naar de metro en reis naar het
volgende station, Pompei Scavi - Villa Dei Misteri. Naast het station kun je iets eten en drinken
17 voordat je de beroemde opgravingen van Pompei bezoekt 18 19 20 21 22 23 24 . Verlaat

de opgravingen bij de uitgang aan Piazza Immacolata. Ga rechts voor pizza 25 of links voor
een trattoria 26 en een pasticceria 27 . Loop verder richting de kathedraal 28 en de
klokkentoren 29 . Steek Piazza Bartolo Longo over en loop Via Sacra in 30 . Aan het eind van
de straat kun je rechts voor een favoriet restaurant van de locals 31 . Loop een stukje terug, ga
rechts op Via Ospizio en daarna links naar Via Duca d’Aosta 32 . Rechts in Via Carlo Alberto
kun je terecht voor een sterke espresso 33 . Loop weer richting de kathedraal en vervolg je
weg over Via Nolana. Ga links op Via Antonio Segni en sluit de route af bij een wijnboerderij
34 .
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1 GATTò BISTROT - ETEN & DRINKEN

Bij Old Star Vintage vind je kleding, schoenen en stoffen die de geschiedenis van het land

gezellige hoekjes waar echte katten hun middagslaapje houden. Om de interesse van de
katten niet te wekken, serveren ze hier geen vleesgerechten. Het is een van de weinige

vanaf de jaren 50 tot 90 vertegenwoordigen: de mooiste avondjurken, geweldige hoeden,
oude legeruniformen, tassen, koffers en schoenen in alle soorten en maten. De slogan van de
winkel is dan ook: hier vind je alles wat je nodig hebt!

plekken in deze regio waar je hummus kunt krijgen, Griekse salades met feta en andere
vegetarische en vegan gerechten. Aanrader is natuurlijk de gattò, een traditioneel Napolitaans

via pugliano 60, ercolano, www.oldstarvintage.com, +39()393-5410184, ma-za 8.15-13.00, 's
middags op afspraak, circumvesuviana ercolano scavi

Gattò Bistrot is dé plek voor kattenliefhebbers. De bistro is ingericht met warme kleuren en

gerecht met aardappel en kaas en in dit geval met champignons.
viale privato l. d'amore 29, portici, +39(0)81-19482752, wo-do 16.00-23.00, vr-za 16.00-0.00,
zo 17.00-23.00, € 7, circumvesuviana portici bellavista

6 PANILANDIA PANINOTECA - ETEN & DRINKEN

Dit zaakje ziet er in eerste instantie niet heel aantrekkelijk uit, maar mocht je eens een
origineel broodje willen, dan ben je bij Panilandia Paninoteca aan het goede adres. Eigenaar

2 REGGIA DI PORTICI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Alessandro is vriendelijk en bekwaam, en maakt de lekkerste broodjes met friarielli en

De Reggia di Portici was het zomerpaleis van Karel van Bourbon en werd later zelfs zijn vaste

salsiccia (speciale broccolisoort met worst) of met friet en hamburger. Ook wat frissere

verblijf. De bouw was in 1742 klaar, waarna er ook een mooi park bij werd aangelegd. Eind

broodjes zijn mogelijk, zoals caprese met tomaat, mozzarella en basilicum.
via iv novembre 56, ercolano, +39()392 -5187617, ma-vr 11.00-2.00, za 11.00-4.00, zo

1800 werd het paleis de landbouwfaculteit van de universiteit Federico II en werd het park
uitgebreid met botanische tuinen. In het kasteel vind je nu verschillende musea en collecties,
waaronder het wijnmuseum. Ook de Chinese zaal is erg speciaal. Een bezoek aan dit paleis zal
je zeker positief verrassen door de onverwachte verborgen schatten en mooie plekken.
via Università 100 Portici, www.centromusa.it/it/real-sito-di-portici.html, +39()351-2847206, dizo 9.30-19.00, entree € 5, circumvesuviana portici via libertà

18.00-3.00, broodje vanaf € 4, circumvesuviana ercolano scavi
7 MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE - LEUK OM TE DOEN

Bij het Museo Archeologico Virtuale, het MAV, neem je een virtuele duik in de geschiedenis
van Pompei en Herculaneum vóór de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Je leert ook

Turtle Point of Centro Ricerche Tartarughe Marine is een onderzoekscentrum, educatief

hoe het er bij de uitbarsting aan toeging. Met 3D-reconstructies, hologrammen, multimediale
tafels, virtuele boeken en reproducties wordt er alles aan gedaan om de steden zo goed
mogelijk tot leven te wekken.

centrum, opvangcentrum en maritiem ziekenhuis ineen. In het centrum werken de meest
professionele diergeneeskundigen, biologen en natuurwetenschappers die met hun

via iv novembre 44, ercolano, www.museomav.it, +39(0)338-2828234, wo-zo 10.00-17.00,
entree € 10, circumvesuviana ercolano scavi

3 TURTLE POINT - LEUK OM TE DOEN

gezamenlijke kennis de schildpadden redden. Een leuk en interessant bezoek, ook voor
families met kinderen. In het nabijgelegen park is een speeltuintje en er is een strandje op
loopafstand. Vooraf online reserveren is mogelijk.
via nuovo macello 16, portici, fondazionedohrn.it/home/turtle-point, +0039(0)81-5833641, mavr 9.00-16.00, za-zo 9.00-14.00 , entree € 5, trein portici - ercolano
4 MERCATO DI RESINA - SHOPPEN

Deze markt, de Mercato di Resina, is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog om gestolen
voorwerpen en producten te verkopen die door de Amerikanen werden meegebracht.
Vandaag de dag is het een van de beroemdste vintagemarkten met tweedehandskleding van
bekende merken. Hier kun je, als je een goed oog ervoor hebt, echt je slag slaan en bijzondere
collectors items op de kop tikken.
via pugliano, ercolano, www.mercatodiresina.com, ma-za 9.00-13.00, circumvesuviana
ercolano scavi

Sara en Alfonso hebben hun droom waargemaakt door restaurant Pappamonte bijna naast de
opgravingen van Ercolano te openen. In de moderne maar tegelijkertijd ook rustieke inrichting
zit een duidelijke knipoog naar de opgravingen om de hoek. Een heerlijke plek om bij te komen
na een intens bezoek aan de opgravingen en jezelf weer op te laden in een hartelijke
omgeving met heel veel lekkere gerechten en drankjes.
via iv novembre 2/4, ercolano, www.pappamonte.com, +39(0)81-9221600, ma & wo-do & zo
11.00-23.00, vr-za 11.00-0.00, € 20, circumvesuviana ercolano scavi
9 SCAVI DI ERCOLANO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Scavi di Ercolano zijn eigenlijk mooier dan die van Pompei. Ercolano was een kleine stad
waar veel rijke Romeinen een vakantievilla hadden. De villa's waren mooi, groot, hadden een
tuin met zeezicht en waren prachtig versierd. Tijdens de eruptie van de Vesuvius in 79 n.Chr.
werd de stad begraven onder een laag lava en modder. Hierdoor zijn unieke dingen bewaard
gebleven, zoals houten deuren, stoffen doeken en zelfs kruiken waarin nog olijven zaten.

5 OLD STAR VINTAGE - SHOPPEN

Deze route is van preview

8 PAPPAMONTE - ETEN & DRINKEN

5

6

corso resina, ercolano, ercolano.beniculturali.it, +39(0)81-7777008, half mrt-half okt ma-di &
do-zo 9.30-19.30 (toegang tot 18.00), half okt-half mrt ma-di & do-zo 8.30-17.00 (toegang tot
15.30), entree € 13 , circumvesuviana ercolano scavi
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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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