Italië – Sorrento en de golf van Napels
(NIA-reis van 13-20 mei 2022)
Verslag H. Gielen
1E DAG: BRUSSEL - NAPELS – SORRENTO
Vlucht naar Napels en transfer naar Sorrento. Avondmaal en overnachting in het Grand Hotel La
Pace*****, waar we tijdens het ganse verblijf overnachtten.
2E DAG: SORRENTO
Na het ontbijt gingen we op verkenning met een lokale Nederlandstalige gids en maakten we al
wandelend kennis met Sorrento.
We genoten van de proeverij van de lokale drank Limoncello. De rest van de dag waren we vrij om te
genieten van de faciliteiten van het hotel of om verder Sorrento verkennen.

3E DAG: SORRENTO - POMPEÏ - VESUVIUS - SORRENTO
Op de derde dag stond één van de hoogtepunten van de reis op het programma. Met een lokale
Nederlandstalige gids bezochten we in de voormiddag de archeologische site van Pompeï.
Op 24 augustus 79 werd Pompeï bedolven door een asregen die afkomstig was van de Vesuvius die tot
volle uitbarsting kwam. Gebouwen stortten in en alle leven kwam tot stilstand. Een boeiende wandeling
laat ons kennismaken met het dagelijks leven in een welvarende handelsstad uit de eerste eeuw na Chr.
Nadien pikte de bus ons op voor een wijndegustatie en een ontspannende lunch. Aan de voet van de
Vesuvius proefden we de lokale wijn, de ideale plek om te genieten van deze regionale specialiteit! In de
namiddag richtten we onze aandacht op de Vesuvius zelf. Met de bus bereikten we het Parco Nazionale
del Vesuvio. Bij de parking verlieten we de bus waarna we de klim naar de vulkaankrater konden
ondernemen of op een terras rustig kunnen genieten van het majestueuze zicht over de weidse Golf van
Napels.

4E DAG: SORRENTO - AMALFITAANSE KUST - SORRENTO
Daguitstap naar de Amalfitaanse kust: een van de mooiste kustlijnen van Italië. Enerzijds primeert hier
het ruige karakter van deze kust, gevormd door steile hellingen, diepe landengten en Saraceense
verdedigingstorens. Anderzijds zorgen vissersdorpjes, een weelderige plantengroei en tegen de
bergflank opgebouwde stadjes voor rust en harmonie.
De prachtige route bracht ons naar Amalfi, ooit een machtige zee-republiek en een geduchte concurrent
van Genua en Pisa. Nu leeft dit stadje van het toerisme. We bezochten hier de imposante domkerk met
haar kloostergang, museum en crypte. We hadden in Amalfi ook oog voor alle pittoreske hoekjes van
deze leuke stad.
In Ravello bracht een wandeling door steegjes, langs trappen en overwelfde doorgangen ons bij de Villa
Rufolo met haar prachtige tuin en uitzonderlijk panorama. Via het Lattarigebergte en de vruchtbare maar
dichtbevolkte vlakte tussen het gebergte en de Vesuvius keerden we terug naar ons hotel. De
Amalfitaanse kust heeft een onuitwisbare indruk op ons achtergelaten.

5E DAG: SORRENTO - NAPELS - SORRENTO
Na het ontbijt vertrokken we naar Napels waar een lokale Nederlandstalige gids ons een klare kijk op het
heden en verleden van Napels, de derde stad van Italië, zou geven. We starten de dag met een
wandeling door Spaccanapoli met een bezoek aan de Duomo en aan de kloostertuin en het bijhorend
museum van Santa Chiara.
Vervolgens bezochten we in het centrum van het oudere Napels het archeologisch museum. Vooral de
vondsten uit Pompeï, Herculaneum en andere door de Vesuvius bedolven steden en sites kregen hier
onze aandacht.

6E DAG: SORRENTO - CAPRI & ANACAPRI - SORRENTO
Vanuit Sorrento bereikten we per boot het eiland Capri. Een hele dag genoten we niet alleen van de
unieke natuurlijke schoonheid en rijke vegetatie op en rond het eiland, maar ook van de historisch
belangrijke plaatsen in de stadjes Capri en Anacapri. In Anacapri bezochten we de Villa San Michele,
gebouwd door de bekende auteur Axel Munthe. Ons bezoek aan het mondaine Capri konden we
facultatief afronden met een boottochtje langs de oost- en zuidkust. Met de veerboot keerden we
vervolgens terug naar Sorrento.

7E DAG: SORRENTO – PAESTUM - SORRENTO
Op de zevende dag brachten we een bezoek aan de prachtige site van Paestum, een van de belangrijkste
vindplaatsen in Italië. Met een lokale gids namen we hier de Heilige Weg waarlangs de drie goed
bewaard gebleven Griekse tempels liggen. Na een bezoek aan het archeologische museum van Paestum
zetten we onze tocht verder naar buffelboerderij Barlotti waar we aan tafel schoven voor een heerlijke
lunch. In de bus kregen we al meer informatie over het ambachtelijke productieproces van de
buffelmozzarella.

8E DAG: SORRENTO - NAPELS - BRUSSEL
Ontbijt in het hotel. Einde van deze prachtige rondreis. Transfer naar de luchthaven van Napels voor de
terugvlucht naar Brussel.

