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ROUTE
capri & anacapri
OVER DE ROUTE

Trek één of twee dagen voor deze route uit, omdat er veel plekken zijn waar je kunt blijven
hangen en genieten. Een boottocht is zeker aan te raden! Je kunt een scooter huren om naar
de afgelegen plekken op Anacapri te rijden of je neemt bussen of een van de leuke taxi’s met
open dak. Het centrum van Capri is makkelijk te bereiken met de funicolare. Als je eenmaal
boven bent op Capri of Anacapri, kun je een groot deel van de wandeling goed te voet doen.
Van oktober tot april is veel gesloten op het eiland.

DE WIJKEN

Capri is van de drie eilanden in de Golf van Napels verreweg het beroemdst. Van mei tot en
met september varen de boten met toeristen af en aan. Mensen komen van over de hele
wereld om de pracht van Capri te bewonderen en wellicht ook in de hoop internationale
beroemdheden tegen het lijf te lopen.
Het eiland staat bekend om zijn bijzondere natuurfenomenen, zoals de Grotta Azzurra en
rotsformatie I Faraglioni in zee. Er zijn luxe hotels, chique boetieks en vele winkels van
Italiaanse modemerken op het eiland. Je kunt er heerlijk eten in goede restaurants, vaak
vergezeld door mooie uitzichten.
Wat mensen daarbij soms vergeten, is de interessante geschiedenis van het eiland. Daarvan
zijn de restanten nog volop terug te vinden. Capri dankt zijn naam vermoedelijk aan de oude
Grieken, die er het eerst een nederzetting bouwden. Die noemden ze Kapros (wild zwijn),
vanwege de vele wilde zwijnen die er leefden. In de Romeinse tijd verbleef keizer Augustus
op het eiland. Zijn tuinen zijn nu nog te bezoeken bij het klooster San Giacomo. Ook de
Romeinse keizer Tiberius heeft er lange tijd gewoond tijdens zijn regeerperiode. Hij liet twaalf
villa’s bouwen, waarvan enkele nog te bezoeken zijn.
De andere kant van het eiland, Anacapri, wordt wat minder vaak bezocht door toeristen. Het
is er authentieker en wilder. Je kunt er onder andere komen via een eeuwenoude trap, de
Scala Fenicia. Op Anacapri kun je naar de top van de Monte Solaro, winkelen in pittoreske
winkeltjes, bijzondere kerken bezoeken of lekker luieren op een rotsstrand bij de vuurtoren.
Vroeger leefden hier veelal schaapherders, maar tegenwoordig bestaat de bevolking met
name uit vissers en mensen die in de toeristische sector werken.

WEINIG TIJD

Seggiovia Monte Solaro + Chiesa di San Michele Arcangelo + Museo Villa San Michele +
Grotta Azzurra + Giardini di Augusto

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 35.40 km)

ook verder shoppen door vanaf Via le Botteghe of Via Fuorlovado een zijstraat te nemen naar
Via Camerelle 34 . Steek Via Ignazio Cerio in naar Via Certosa voor een bezoek aan een

Om op Capri te komen pak je vanaf Napels de boot vanuit de haven Beverello. Aangekomen in

klooster 35 of een parfumfabriek 36 . Neem een drankje 37 met uitzicht op de Faraglioni en

Marina Grande ga je links op Via Cristoforo Colombo voor een broodje 1 , een souvenir 2 en

sluit de wandeling af met een bezoek aan het mooie park 38 .

om een scooter te huren 3 . Je kunt ook bij aankomst aan wal rechts in de haven de bus of
een taxi naar Anacapri nemen of neem links van het ticketbureau de watertaxi naar een
strandtent 4 . Loop vanaf de haven rechts de Via Marina Grande in. Neem de eerste rechts
en volg de Via Palazzo a Mare om alvast een restaurant te reserveren 5 óf loop nog een
stukje omhoog en neem de trap rechts om vervolgens de Scala Fenicia 6 omhoog te lopen
(921 treden!). Bezoek onderweg een wijnproeverij (alleen op afspraak) 7 . Boven gekomen is
er een museum 8 . Loop Via Axel Munthe af tot het plein en ga met de stoeltjeslift omhoog
om op het hoogste punt van het eiland te komen 9 . Ga weer naar beneden. Achter de
stoeltjeslift kun je de Via Caposcuro omhooglopen om bij het enige agriturismo van het eiland
te komen 10 . Loop terug naar de stoeltjeslift en sla Salita Caposcuro in. Steek de straat over,
loop langs het perkje en ga direct naar links Via Giuseppe Orlandi in om te shoppen 11 .
Bezoek een museum 12 of ga rechts de Via S. Nicola in voor een kerk 13 . Vervolg je weg
over Via Giuseppe Orlandi en neem een stop bij een restaurant 14 of drink een lokaal biertje
15 . Neem op het pleintje Piazza della Pace de bus naar de vuurtoren 16 of de andere kant op

naar een sterrenrestaurant 17 en de Grotta Azzurra 18 . Of neem de bus naar Capri. Shop,
aangekomen op Capri, wat bij het pleintje van de taxi’s en bussen 19 20 en neem de bus naar
Marina Piccola voor een boottocht 21 en mooi strand 22 . Of loop naar het beroemde
Piazzetta di Capri en koop onderweg design 23 . Ga om de hoek naar een museum 24 of eet
bij het plein iets lekkers 25 . Loop de Via le Botteghe in en ga links de Via Parroco Roberto
Canale in voor pasta 26 of ga rechtdoor voor mooie boeken over Capri 27 . Loop een stukje
verder en sla links de Gradoni Sopramonte in voor een bistro 28 of blijf rechtdoor lopen en
koop een mooie souvenir als herinnering 29 30 . Loop de Via Tiberio in en maak een
wandeltocht (goede schoenen en water mee) naar een Romeinse villa 31 . Of loop vanuit Via
le Botteghe de Via Fuorlovado en Via Croce door. Vanuit Via Croce ga je rechts de Via
Matermania in voor een restaurant 32 met een grot en bekijk een natuurwonder 33 . Je kunt
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1 SALUMERIA DA ALDO - ETEN & DRINKEN

Een betaalbare en lekkere oplossing voor een dag op Capri is bij Salumeria da Aldo een
verrukkelijk broodje laten klaarmaken. Natuurlijk is de absolute aanrader een panino caprese,
met verse tomaatjes, mozzarella en basilicum. Voor weinig geld kun je zo met je lunch op zak
op verkenning uitgaan.
via cristoforo colombo 26, capri, +39(0)81-8377541, apr-okt dagelijks 7.00-22.00, belegd
broodje € 4, bus marina grande, funicolare a valle (marina grande)
2 LA CAMPANELLA DELLA FORTUNA - SHOPPEN

De geluksbelletjes die je kunt kopen bij het schattige La Campanella della Fortuna zijn
onweerstaanbaar. De handgemaakte, beschilderde belletjes van aardewerk zijn bedacht,
ontworpen en gemaakt op Capri. Ze stammen uit een 15e-eeuwse legende, waarin een arme
herder zijn schapen kwijtraakt. Hij zoekt ze en is bang dat ze van de rotsen in zee zullen vallen.
Dan hoort hij een zacht rinkelend geluid en ziet een stralend licht: de engel San Michele
verschijnt aan hem. Hierna vindt hij zijn schapen in goede gezondheid terug. Nu symboliseren
de belletjes een geschenk uit de hemel en een teken van geluk.
via cristoforo colombo 38, capri, www.capribell.it, +39(0)81-8377634, dagelijks mrt-nov
9.00-19.00, bus marina grande, funicolare a valle (marina grande)
3 OASI MOTOR - LEUK OM TE DOEN

De perfecte manier om dit eiland te ontdekken, is door het te verkennen met een gehuurde
motor of Vespa bij Oasi Motor. Het geeft je een gevoel van vrijheid en je komt ook veel
verder. Je kunt op deze manier op eigen houtje op plekken komen waar je anders niet zo snel
komt, zoals de vuurtoren in Anacapri.
via cristoforo colombo 47, capri, oasimotorcapri.it, +39()334 -3532975, dagelijks apr-okt
9.00-20.00, huur scooter € 55 , bus marina grande, funicolare a valle (marina grande)
4 BAGNI TIBERIO - LEUK OM TE DOEN

Reserveer een plekje bij Bagni Tiberio als je zin hebt om een heerlijke dag te luieren aan zee.
Als je aankomt in Marina Grande dan vind je links naast de kaartverkoop voor de funicolare en
de bussen een aanlegsteiger met de naam Bagni Tiberio erboven. Als je je reservering laat
zien dan brengt de boot je direct en gratis naar het strand van Bagni Tiberio. Kleedruimtes,
warme douches en de toegang tot zee zitten bij de prijs inbegrepen. Kies zelf of je een
ligbedje, strandstoel of parasol wilt huren. Zelf broodjes meenemen mag niet, maar gelukkig
kun je bij het goede restaurant terecht
via palazzo a mare 41, capri, www.bagnitiberio.com, +39(0)81- 8370703, dagelijks mei-okt
9.30-18.30, entree € 13, huur ligbed € 12, bus marina grande, funicolare a valle (marina
grande), dan bootje bagni tiberio
5 RISTORANTE DA PAOLINO - ETEN & DRINKEN

Deze route is van preview

5

6

Dineren onder de citroenbomen is mogelijk bij Ristorante Da Paolino. In dit romantische
restaurant in de grootste en mooiste citroenboomgaard van het eiland kun je heerlijk eten en
genieten van de verhalen van eigenaars Paolino en Lino. Zij hebben al vele beroemde klanten
mogen ontvangen en verwennen met hun smaakvolle gerechten.
via palazzo a mare 11, anacapri, www.paolinocapri.com, +39(0)81-8376102, dagelijks apr-mei
12.30-15.00 & 19.15-0.00, jun-half okt 19.15-0.00, € 40, bus marina grande, funicolare a valle
(marina grande)

9 SEGGIOVIA MONTE SOLARO - LEUK OM TE DOEN

De makkelijkste manier om op het hoogste punt van het eiland te komen is met de Seggiovia
Monte Solaro. Deze stoeltjeslift brengt je naar de top van Monte Solaro, waar je een
fantastisch uitzicht hebt. Je kunt ervoor kiezen om een retourtje te nemen, maar je kunt ook
terug over het wandelpad. Je daalt dan langzaam de berg af en komt uit in het centrum van
Anacapri.
via caposcuro 10, anacapri, www.capriseggiovia.it, +39(0)81-8371438, dagelijks mrt-apr
9.30-16.00, mei-okt 9.30-17.00, nov-feb 9.30-15.30, enkel € 9, retour € 12, bus anacapri

6 SCALA FENICIA - LEUK OM TE DOEN

De Scala Fenicia, de trap van Fenicia, was ooit de enige verbinding tussen Anacapri en de
rest van de wereld. De trap vindt zijn oorsprong bij de Griekse kolonisten tussen de 6e en 7e
eeuw v.Chr. en bestaat uit 921 treden over een lengte van 1,7 kilometer. Het werd jarenlang
gebruikt door de vrouwen van Anacapri om vers water van de haven naar Anacapri te krijgen.
Een historische trap dus, met adembenemende uitzichten en mooie natuur eromheen. Ook al
klinkt het niet logisch, toch raadt men op Capri aan om de trap te beklimmen in plaats van af
te dalen. Hoe dan ook, genoeg water en een goede conditie is wel aan te raden.
scala fenicia, capri, dagelijks, entree gratis, bus marina grande, funicolare a valle (marina
grande)
7 AZIENDA AGRICOLA SCALA FENICIA - LEUK OM TE DOEN

Ga wijnproeven bij Azienda Agricola Scala Fenicia, een van de weinig overgebleven
wijngaarden van het eiland. Maak van tevoren een afspraak voor een bezoek aan deze
bijzondere en unieke wijngaard, gelegen aan de oudste trap van Capri. Rust, ambacht, kennis
en smaak zijn de kernwoorden voor deze ervaring, die meer dan de moeite waard is. Stuur
een mail naar info@scalafenicia.com om af te spreken of bel ze op voor een afspraak.
via fenicia 13, capri, www.scalafenicia.com, +39()338-5226197 , op afspraak apr-okt, prijs
wijnproeverij € 35, bus marina grande, funicolare a valle (marina grande)
8 MUSEO VILLA SAN MICHELE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Museo Villa San Michele is gebouwd op de ruïnes van een Romeinse villa, 327 meter
boven zeeniveau. Van 1896 tot 1910 was het de residentie van de Zweedse dokter Axel
Munthe. De villa heeft een geweldig uitzicht op de kust. De tuin staat vol met olijfbomen en
heeft romantische hoekjes en Romeinse, Etruskische en Egyptische relikwieën. Het museum,
de tuinen, de kunst, de meubels en de villa, waar je ook kijkt, van natuur tot cultuur, alles is
hier mooi. Binnen in het museum kun je terecht bij Café Casa Oliv voor een hapje en een
drankje met een meer dan betoverend uitzicht.
viale axel munthe 34, anacapri, www.villasanmichele.eu, +39(0)81-8371401, dagelijks jan-feb
& nov-dec 9.00-15.30, mrt 9.00-16.30, apr & okt 9.00-17.00, mei-sep 9.00-18.00, entree € 10,
bus anacapri
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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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