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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Antico forno delle sfogliatelle calde Attanasio
Mercato di Forcella
Il Cartastorie
Pio Monte della Misericordia
Museo Civico Gaetano Filangieri
Il Museo del Tesoro di San Gennaro
Il Duomo
Complesso Monumentale Donnaregina-Museo Diocesano
Museo Madre
L'Enoteca del Grottino
Panificio Finalmente Pane
Il Mosaico Artistico
Officina d'arti grafiche di Carmine Cervone
Limonè
Streetart Banksy
Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore
Chiesa e Chiostro di San Gregorio Armeno
Giuseppe e Marco Ferrigno
Fratelli Capuano
Le Voci di Dentro
Complesso Monumentale di San Marcellino
Essearte
Pizzeria Sorbillo
Bottega 21
Museo di San Domenico Maggiore
Museo Cappella Sansevero
Palazzo Venezia
Cioccolato Gallucci Mario dal 1890
Luca Talarico
Da Fernanda
Trattoria da Nennella
Cyop & Kaf
Murales Maradona
Riciclarte Miniera
Santuario di S. Maria Francesca delle Cinque Piaghe
Goccia d'oro
Pasticceria Poppella
Spuzzulè
LAES - La Napoli Sotterranea
Teatro Di San Carlo
Metro Municipio
Museo della Pace MAMT
'O Macarò
Baccalaria

ROUTE
made in napels
OVER DE ROUTE

De route Made in Napels brengt je langs belangrijke plekken in het centrum waardoor je de
traditie, geschiedenis, oorsprong en kwaliteiten van de stad zult leren kennen. Je krijgt tips
over het lekkerste traditionele eten, de streetart, originele souvenirs en kleine oases van rust.
Fietsen is enigszins een uitdaging in de smalle drukke straatjes. Begin de route in de ochtend
om niet alles gesloten te vinden tussen 13.30 en 17.00 uur.

DE WIJKEN

De buurt Mercato rond het centraal station is eigenlijk een plek om over te slaan. Het is er
druk, vies en er is van alles gaande. Echt een plek om je ogen goed open te houden. Toch is
het wel een leuke wijk om te ervaren, vooral op de markt die hier dagelijks in de ochtenduren
wordt gehouden. Vanaf Via Duomo wordt het interessant met de zeven musea die hier te
bezichtigen zijn en de kathedraal Il Duomo.
De drie parallel aan elkaar lopende straten, de Decumani, vormen het centrum van de oude
stad met een geschiedenis van wel zo’n drieduizend jaar. Ze lopen door de wijken San
Lorenzo en Pendino. Hier zijn nog vele vakmensen van oude ambachten te vinden, maar ook
heerlijke pizzeria’s en vele kunstenaars. Leuk om te weten is dat elk gebouw met één kant
aan een drukke straat ligt, maar aan de andere kant vaak een rustige binnenruimte of zelfs een
tuin heeft. Zo hebben veel monumentale gebouwen zoals kloosters of de universiteiten een
geheime, rustige oase verstopt aan de binnenzijden van het gebouw. In deze wijken staan
belangrijke universiteiten en ze worden dus druk bevolkt door studenten die bij Piazza
Domenico Maggiore en Piazza Bellini graag samenkomen om iets te drinken. Je kunt in deze
wijken ook onder de grond hele avonturen beleven.
De wijk Montecalvario heeft als beroemdste deel de Quartieri Spagnoli, waar vroeger de
Spaanse militairen gehuisvest waren in voornamelijk eenkamerwoningen, ook wel bassi
genoemd. Het was een beruchte wijk vol criminaliteit en prostitutie. Tot tien jaar geleden was
het nog steeds een moeilijke wijk, maar de laatste tijd is de buurt helemaal in opkomst en kun
je hier een echte volkswijk beleven met al zijn positieve en negatieve aspecten. Bijzonder aan
Napels is dat het volk niet naar de buitenwijken is teruggedrongen, maar gewoon nog in het
centrum woont.

WEINIG TIJD

Il Duomo + Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore + Pizzeria Sorbillo + Teatro
Di San Carlo + LAES - La Napoli Sotterranea

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.40 km)
Op P.za Garibaldi ga je voor iets lekkers 1 Vico Ferrovia in. Loop achter het Garibaldi-beeld
Via Mancini in voor de markt 2 . Ga aan het eind rechts Via Maddalena in. Dan links, rechts en
in Via Siniscalchi weer links. Ga op Via Muzy rechts en de eerste links (Via dei Tribunali) voor
musea 3 4 . Ga op Via Duomo links 5 of rechts 6 7 8 9 voor nog meer musea. Ga de
Via dei Ruffi in voor wijn 10 of broodjes 11 en bewonder oude ambachten 12 13 . Ga linksaf
in Vico Cinquesanti. Aan het eind rechts is een Limoncello-fabriek 14 of ga links voor streetart
van Banksy 15 . Ga rechtdoor voor rust en cultuur 16 17 . Koop in Via S. Greg Armeno 18 19
en rechtsaf op Via Biagio Dei Librai wat souvenirs 20 . Ga de tweede links Vico Filippo e
Gaicomo in en ga aan het eind links om rechts door een deur een mooie tuin in te gaan 21 .
Loop iets terug en ga op Via G. Palladino rechtsaf. Blijf voorbij P.za Nilo de Via Nilo volgen voor
kunst 22 . Ga op Via dei Tribunali rechts voor pizza 23 of links en weer links naar Vico S.
Domenico Maggiore voor een tas 24 of mooie bezienswaardigheden 25 26 . Ga op P.za S.
Domenico Maggiore rechts voor een mooie tuin 27 . Na P.za Gesù Nuovo ga je de eerste
rechts voor chocolade 28 of rechtdoor voor een tas van Luca 29 . Loop door tot Via Toledo en
ga links. Neem aan het eind van het P.za Carità het eerste straatje rechts: Via Simonelli. Neem
de tweede links en bezoek Fernanda 30 . Ga rechts, vierde links en weer vierde links voor
Napolitaans eten 31 of ga de vijfde rechts en bewonder streetart 32 . Neem de derde links en
dan de tweede links voor een enorme Maradona 33 . Ga de derde rechts, eerste links voor
een galerie 34 . Ga de tweede rechts en tweede links om zwanger te worden 35 ! Loop door
tot Via Toledo en ga rechts om parfum te tappen 36 . Ga even links op Via S. Brigida voor iets
zoets 37 of blijf doorlopen op Via Toledo en ga rechts in Via Sergente Maggiore lekker eten
38 . Loop door tot Caffè Gambrinus voor een interessante tour 39 . Bezoek aan de andere kant

van het plein een theater 40 , steek de weg over en loop door Galleria Umberto. Ga rechts op
Via Brigida en links naar Via Verdi. Bewonder op P.za Municipio de metro 41 en bezoek een
museum 42 of blijf rechtdoor gaan op Via de Saavedra voor een snelle pasta 43 . Ga aan het
einde rechts, neem de eerste links en ga rechts op Via A. Diaz. Ga de eerste links richting
Piazetta en Via di Porto voor een lekkere maaltijd 44 .
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1 ANTICO FORNO DELLE SFOGLIATELLE CALDE ATTANASIO - ETEN & DRINKEN

"Napels heeft drie mooi dingen: de zee, de Vesuvius en de sfogliatelle!" Dat is de
lijfspreuk van Antico forno delle sfogliatelle calde
Attanasio. Sfogliatelle zijn traditionele Napolitaanse dolce (zoete lekkernijen) die al stammen
uit 1600. De hele dag rollen de sfogliatelle en ander lekkers bij Attanasio uit de ovens. De
zaak is zo beroemd onder de Napolitanen dat er bij een overstap op station Garibaldi gerust
een trein of metro later wordt genomen voor een zoete tussenstop bij Attanasio!
vico ferrovia 1/2/3/4, sfogliatelleattanasio.it, +0039(0)81-285675, di-zo 6.30-19.30, € 2, metro 1
of 2 piazza garibaldi
2 MERCATO DI FORCELLA - LEUK OM TE DOEN

Mercato di Forcella is de meest karakteristieke en folkloristische markt van Napels en laat je
in contact komen met de ziel van de stad. Je ziet hier folklore, entertainment en l’arte di
arrangiarsi, de kunst van de Napolitanen om op hun eigen creatieve manier aan hun geld te
komen. Kortom: het echte Napels. Houd wel je hoofd erbij en je ogen goed open. Doe
bijvoorbeeld niet mee met geldspelletjes: je verliest altijd en raakt zeker veel geld kwijt!
via pasquale stanislao mancini, dagelijks 9.00-12.00, metro 1 & 2 piazza garibaldi
3 IL CARTASTORIE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Il Cartastorie is het historisch archief van de bank van Napels. Dit klinkt saai en oninteressant,
maar dat is het niet. In een bijzondere omgeving vertelt het museum de turbulente
geschiedenis van Napels als Europese hoofdstad. Je vindt er verhalen van honderdduizenden
Napolitanen en hun honger, armoede en wanhoop. Verhalen over kunst, geloof, mysterie en
macht. In het museum kun je de boeken aanraken en door een multimediale route in het
Engels en Italiaans komt de geschiedenis tot leven.
via dei tribunali 213 , www.ilcartastorie.it, ma-di, do-za 10.00-18.00, zo 10.00-14.00, entree
gratis, metro 1 piazza garibaldi
4 PIO MONTE DELLA MISERICORDIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Pio Monte della Misericordia is alleen al een bezoek waard door een bijzonder werk van
de beroemde kunstenaar Caravaggio: De zeven werken van barmhartigheid uit 1606. Via een
app krijg je een interactieve uitleg van het werk. Sla een bezoek aan de kunstgalerie boven de
kerk niet over. De beschikbare audioguide legt alles uit. De kerk is een belangrijk punt voor de
armen in de wijk; met een bezoek aan dit museum draag je bij aan de hulp voor deze mensen.
via dei tribunali 253, www.piomontedellamisericordia.it, +39(0)81-446944, ma-za 9.00-18.00,
zo 9.00-14.30, entree € 8, metro 1 duomo

Deze route is van preview

5

6

5 MUSEO CIVICO GAETANO FILANGIERI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

entree € 6, metro 1 museo, 2 piazza cavour

Palazzo Como is een mooi voorbeeld van de renaissance-architectuur in Napels, met veel
gebruik van de Piperno-steen. In het gebouw vind je het onlangs gerenoveerde Museo Civico
Gaetano Filangieri. Zowel de architectuur als de collectie zijn een streling voor het oog.
Bewonder hier werken van beroemde Napolitaanse kunstenaars als De Ribeira, Battistello
en Caracciolo of geniet van de porseleincollectie en een prachtig mozaïek. Ook is er een bonte
verzameling wapens en harnassen van over de hele wereld.
via duomo 288, salviamoilmuseofilangieri.org, +0039(0)81-203175, di-za 10.00-16.00, zo
10.00-14.00, entree gratis, metro 2 piazza cavour

9 MUSEO MADRE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Museo Madre is een museum voor moderne kunst. Naast de vaste tentoonstelling op de
eerste verdieping zijn er veel wisselende exposities van kunstenaars van over de hele wereld.
Het gebouw kijkt vanaf diverse punten uit op Complesso Monumentale Donnaregina, wat een
bijzondere combinatie van nieuw en oud oplevert. Een leuk museum om met kinderen te
bezoeken, want in elke kamer is er wel wat nieuws te zien en te ontdekken.
via settembrini 79, www.madrenapoli.it, +39(0)81-292833, ma & wo-za 10.00-19.30, zo
10.00-20.00, entree € 8, metro 1 museo, 2 piazza cavour

6 IL MUSEO DEL TESORO DI SAN GENNARO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Il Museo del Tesoro di San Gennaro is klein, maar letterlijk van onschatbare waarde!
Schenkingen van pausen, keizers en koningen in de gloriedagen van Napels, vóór de
eenwording van Italië, maken de waarde van de collectie groter dan die van de Engelse kroon.
Bijzonder is dat de schat wordt gezien als eigendom van het volk van Napels. Bewonder hier
de beroemde ketting en mijter met diamanten, robijnen, smaragden en nog vele andere
oogverblindende voorwerpen.
via duomo 149 , www.museosangennaro.it, +0039(0)81-294980 , ma-zo 9.00-17.00, entree €
5, metro 2 piazza cavour
7 IL DUOMO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Il Duomo, ook wel de kathedraal van Santa Maria Assunta, is de zetel van de aartsbisschop
van Napels. Van buiten is het stralend wit, van binnen een bonte verzameling van kleuren en
stijlen. De verschillende architectonische stijlen gaan van gotisch en neo-gotisch tot
renaissance en barok. Niet over te slaan zijn de Crypte van San Gennaro en de vroegChristelijke basiliek van Santa Restituta die naar belangrijke Grieks-Romeinse en vroegChristelijke overblijfselen leidt. Bezoek hier ook de doopkapel van San Giovanni in Fonte.
via duomo 147, www.napolike.it/duomo-di-napoli, ma-za 8.00-12.30 & 16.30-19.00, zo
8.00-13.30 & 17.00-19.30, entree kerk gratis, opgravingen en doopkapel € 1,50, metro 1
museo, 2 piazza cavour
8 COMPLESSO MONUMENTALE DONNAREGINA-MUSEO DIOCESANO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het gebouw Complesso Monumentale Donnaregina-Museo Diocesano kun je voor één
toegangsprijs twee kerken en de tentoonstelling erboven bezoeken. De 'nieuwe' Donnaregina
is een meesterwerk van de barok, terwijl Donnaregina zelf in oud-gotische stijl is gebouwd. In
het koor zijn prachtige fresco’s te bewonderen, gemaakt door een schilder van de school van
Giotto.
largo donnaregina, www.museodiocesanonapoli.com, ma, wo-za 9.30-16.30, zo 9.30-14.00,
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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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