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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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1 BEKLIM DE HEUVEL VAN 
VOMERO NAAR HET 

KARTUIZERKLOOSTER VAN 
SAN MARTINO EN GENIET 
VAN HET UITZICHT OVER  
DE GOLF VAN NAPELS, MET 
DE VESUVIUS IN DE VERTE
Het klooster met zijn pinacotheek blijft een 
niet te missen bestemming op je lijstje. 
Blz. 187
Goed om te weten: als je de Vesuvius van 
dichtbij wilt zien, neem je een van de twee 
bussen die elke ochtend vertrekken met EAV 
Bus (1½  uur rijden) o  unicocampania.it 
o  parconazionaledelvesuvio.it.

2 MAAK KENNIS MET 
DRIEDUIZEND JAAR 

GESCHIEDENIS VAN NAPELS 
IN HET ARCHEOLOGISCH 
MUSEUM
Hier huizen de schitterende collectie Farnese 
en het charmante ‘geheime kamertje’ met 
schilderijen, beeldhouwwerken en mozaïe-
ken met erotische thema’s, gebruikt als inwij-
ding maar ook met religieuze doeleinden. 
Blz. 153
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Op deze pagina’s zetten we de 
toeristische highlights voor je op 
een rijtje – stuk voor stuk zijn het 
met recht topervaringen die je 
niet mag missen!
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ABC VAN ITALIË
oppervlakte - 302.000 km², met daarin twee onafhankelijke stadstaatjes: Vaticaanstad 
en de republiek San Marino.
bevolking - 61,3 miljoen inwoners.
hoofdstad - Rome.
officiële taal - Italiaans.
staatsvorm - parlementaire democratie.
president van de republiek - Sergio Mattarella sinds 3 februari 2015.
premier - Paolo Gentiloni (democraat) sinds december 2016.
ontwikkelingsindex - 0,873. 27ste plaats op de wereldranglijst.

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

enit - italiaanse dienst voor toerisme 
- Emile Clausstraat 28, 1050 Brussel 
T  (02) 647 11 54. Fax: (02) 640 56 03 
:  brussels@enit.it o  brussels.enit.it en 
italia.it.`

ambassade van italië - Emile Claus
straat 28, 1050 Brussel T  (02) 643 38 50. 
Fax: (02) 648 54 85 :  ambbruxelles@ 
esteri.it o  ambbruxelles.esteri.it.`

istituto italiano di cultura - Livorno
straat 38, 1000 Brussel T  (02) 533 27 20. 
Fax: (02) 534 62 92 :  iicbruxelles@esteri.it 
o  iicbruxelles.esteri.it.`

wegwijzer reisinfo - Beenhouwers
straat  9, 8000 Brugge T  (050) 33 75 88 
:  info@wegwijzer.be o  wegwijzer.be. 
Onafhankelijk reisinformatiecentrum met 
leeszaal (reisgidsen, tijdschriften, kaarten, 
reisverslagen). Uitgever van het magazine 
Reiskrant. Organisator van Reismarkt (rei-
zigers informeren reizigers), workshops en 
andere activiteiten. Jeugddienst en leden-
vereniging.

In Nederland

italiaanse dienst voor toerisme - 
o  italia.it.
ambassade van italië - Alexanderstraat 
12, 2514 JL Den Haag T  (070) 302 10 30. 
Fax: (070) 361 49 32 :  denhaag.embita
ly@esteri.it o  amblaja.esteri.it.`

istituto italiano di cultura - Keizers
gracht 564, 1017 EM Amsterdam T  (020) 
626 39 87. Fax: (020) 638 35 96 :  iicam
sterdam@esteri.it o  iic amsterdam.esteri.it`.

In Italië

ambassade van belgië - Via Giuseppe 
de Notaris 6, 00197 Rome T  360 95 11  
:  rome@diplobel.fed.be o  italy.diploma
tie.belgium.be.`

ambassade van nederland - Via Mi
chele Mercati 8, 00197 Rome T  3228 6001 
:  Rom@minbuza.nl o  netherlandsworld
wide.nl/countries/italy.`

Identiteitsbewijzen

In België

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen 
onder de 12 jaar moeten in het bezit zijn 
van een eigen identiteitsbewijs met foto, 
verkrijgbaar bij de gemeentediensten van 
je woonplaats. Reist het kind met één van 
de ouders, dan is het wenselijk dat de ou-
der die het niet vergezelt een schriftelijke 
toestemming opmaakt (in het Engels) en 
die laat legaliseren door het gemeentebe-
stuur.

In Nederland

Een Europese identiteitskaart of paspoort 
volstaat. Dat geldt ook voor kinderen.  
Reist het kind met één van de ouders, dan 
is het wenselijk dat de ouder die het niet 
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vergezelt een schriftelijke toestemming 
opmaakt (in het Engels) en die laat legali-
seren door het gemeentebestuur.

Ben je onder de 18 jaar en reis je alleen of 
met een persoon die niet één van de ou-
ders is, dan is de schriftelijke toestemming 
van beide ouders vereist (in het Engels). 
Het bewijs moet worden gelegaliseerd.  

Heb je niet de Belgische of Nederland-
se nationaliteit, neem dan contact op met 
de ambassade van Italië in België of Ne-
derland.

VOOR DE ZEKERHEID …
Het is een goed idee om scans te maken van 
je paspoort, visa, bankpas, vliegticket(s), ver-
zekeringspolis en hotelvouchers. Stuur ze ver-
volgens als een pdf-bijlage in een mail naar 
jezelf. In geval van verlies of diefstal kun je 
die documenten dan heel gemakkelijk in een 
internetcafé weer (laten) afdrukken en zul je 
het probleem sneller kunnen oplossen bij de 
autoriteiten.

Een Europees paspoort kan 
 handig zijn!
De Europese Unie heeft een systeem van 
wederzijdse consulaire bijstand ontwik-
keld voor onderdanen van de EU die in 
moeilijkheden verkeren in het buitenland.

Je kunt op deze bijstand een beroep 
doen als België of Nederland niet over een 
vertegenwoordiging beschikt in het land 
waar je je bevindt. Concreet houdt dit in dat 
je de hulp kunt inroepen van de ambassade 
of het consulaat (geen ereconsulaat) van om 
het even welke lidstaat van de EU. Deze 
diensten zullen je zelf rechtstreeks helpen of 
je zeggen wat je precies moet doen.

De dienstverlening geldt uiteraard 
uitsluitend voor noodsituaties, zoals 
overlijden, ongevallen met verwondingen 
of letsels, ernstige ziekte, repatriëring om 
medische redenen, arrestatie of gevangen-
schap. In geval van verlies of diefstal van 

je paspoort kun je bij deze diensten te-
recht voor een voorlopig reisdocument.

Bij deze consulaire bijstand tussen de 
Europese lidstaten zul je uiteraard niet al-
tijd in je eigen landstaal worden geholpen. 
Meestal zal dat gebeuren in een van de 
courante Europese talen.

Internationale  
studentenkaart
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs 
dat je student bent. Hiermee kun je profi-
teren van verschillende voordelen, dien-
sten en studententarieven (op vervoer, 
overnachtingen, cultuur enzovoort). Met 
de kaart heb je ook diverse speciale voor-
delen tijdens het reizen (korting op vlieg-
tickets, hotels en jeugdherbergen, verzeke-
ringen, simkaarten, autoverhuur).

De kaart kost € 15. Je kunt deze verkrij-
gen op vertoon van je identiteitskaart, je 
studentenkaart en een foto bij:

In België

connections - Connections Travel Shops 
in Aalst, Antwerpen, Brasschaat, Brugge, 
Brussel Centrum, Brussel Elsene VUB, 
Brussel Schuman, Brussel Toison d’Or, 
Brussels Airport, Ukkel, Gent, Gent Expo, 
Hasselt, Kortrijk, Kraainem, Leuven, Lom
mel, Mechelen, Mortsel, Oostende, Roese
lare, SintNiklaas, Turnhout, Vilvoorde.
Callcenter T  (070)  23  33  13 o  connec
tions.be.
Via o  isic.be.

`In Nederland

kilroy travels netherlands - Singel 
413, 1012 WP Amsterdam T  (020) 524 
51 00 o  kilroytravels.nl.
Er zijn ook kantoren in Den Haag, Utrecht 
en Groningen.
joho - :  info@joho.nl o  joho.nl. 
Er zijn kantoren in Den Haag (hoofdkan-
toor), Amsterdam, Leiden, Groningen en 
Utrecht.
Via o  isicnederland.nl.

In het hoofdstuk ‘Praktisch’ vind 
je alle nuttige informatie over de 
bestemming. Lees er alles wat 
je moet weten over bijvoorbeeld 
verkeer en vervoer, geldzaken, 
taal en gebruiken.

De gedeeltes die in twee 
kolommen zijn gezet 
bevatten nuttige informatie, 
zoals adresgegevens van 
instanties en webadressen 
ter voorbereiding op de reis.
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MENS, MAATSCHAPPIJ, 
NATUUR EN CULTUUR

verschillende regio’s en steden in zuid-italië hebben 
hun eigen variant van de traditionele dans tarantella.

Beroemde personen 30
Bevolking 32
Cultureel erfgoed 33
Drank 35
Economie 39
Film 40
Geografie 41
Geschiedenis 43
Keuken 58
Literatuur 67
Maffia 68
Media 71
Milieu 72
Roken 73
Tarantella 73
Werelderfgoed van Unesco 74
Zeden en gewoonten 75

In het hoofdstuk ‘Mens, 
maatschappij, natuur en 
cultuur’ gaan we dieper in op 
onder andere de geschiede-
nis, het cultureel erfgoed en 
de geografi e van het land of 
gebied dat je bezoekt. Een 
ideale selectie om alvast thuis 
of tijdens de heenreis door 
te nemen.
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maar de weg is er in slechte staat) T  0828 77 
23  97 o  grottedicastelcivita.com. Geopend 
april-eind sept. 10.30-18.00 u, 6 rondleidingen per 
dag, maart en okt. 10.30-15.00 u, 4 rondleidingen 
per dag, in de winter alleen na reservering. Toe-
gangsprijs: € 10; kinderen tot 12 jaar € 8. Het be-
zoek duurt ongeveer 1  uur (afstand: 1  km). Ook 
speleologisch bezoek (€ 25, 4 uur en 3 km).` Deze 
grot omvat bijna 4800 m gangen, maar je bezoekt 
maar een klein deel ervan. Jammer genoeg maak 
je tijdens je bezoek geen lus, maar neem je heen 
en terug dezelfde weg. Voor de fans: kleine bin-
nenmeertjes, indrukwekkende, natuurlijk gekleur-
de stalactieten, kalkgordijnen en afzettingen in de 
gekste vormen en zelfs een pagode, die de mas-
cotte werd van deze grot.
X  Roscigno Vecchia: 45 km van Roccadaspide. 
Neem in het dorp Roscigno Nuova de 1ste weg 
rechts.` Sinds de aardbeving in 1907 woont hier 
niemand meer. Het door platanen omringde plein, 
met zijn fontein, kerk en eeuwenoude huizen, lijkt 
op het eerste gezicht dat van een spookdorp. Ver-
volgens word je getroffen door de intense rust die 
er heerst. Een gedroomd filmdecor …
mX  Teggiano: ten oosten van het park, niet 
ver van de snelweg gelegen tussen de S 166 en 
het kartuizerklooster van Padula.` Deze mooie, 
middeleeuwse stad oefent een grote aantrek-
kingskracht uit. Je ziet Teg giano al van ver op de 
heuvel liggen en zodra je de auto op het hoofd-
plein hebt geparkeerd, valt je op hoe grondig de 
panden werden gerenoveerd. Je kunt hier een 
deel van het kasteel bezichtigen, de kerk bezoe-
ken, die een discrete ingang heeft (een opvallend 
portaal waarin oud en nieuw werden gecombi-
neerd), er is een boetiekhotel waar je de nacht 
kunt doorbrengen of kunt eten (zie ‘Slapen, eten’), 
maar vergeet vooral niet naar het uitzichtpunt te 
gaan vanwaar je een uitzicht van 240° geniet op 
de Vallo di Diano.

mXX  Certosa di padula (kartuizerklooster 
van padula): dicht bij de A 3, tegenover Sassano, 
en op slechts enkele kilometers van de grens van 
Basilicata. Let op het bord waarop ‘Certosa San 
Lorenzo’ staat, dat leidt naar het klooster van Pa-
dula T 0975 777 45 o comune.padula.sa.it. 
Geopend wo.-ma. 9.00-20.00 u (laatste toegang 
om 19.30 u). Toegangsprijs: € 4, kortingen moge-
lijk, gratis voor jongeren tot 18  jaar.` Net als het 
hele nationale park werd ook dit kloostercomplex 
door Unesco uitgeroepen tot Wereld erfgoed. Het 
klooster werd gewijd aan de H.  Laurentius en 
werd begin 14de eeuw gesticht. Het gebouw was 
echter pas in de 18de eeuw klaar, vandaar de ba-
rokstijl. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het 
als gevangenis gebruikt en van 1939 tot 1945 
deed het dienst als concentratiekamp.
Begin je bezoek bij de kerk. Je gaat naar binnen 
via een cederhouten deur uit de 14de eeuw. Bin-
nen zie je opmerkelijke, ingelegde koorstoelen en 
veel aardewerk. Ook de grote haard in de keuken 
is bekleed met aardewerk. Op enkele daarvan zie 
je dat hier een omelet werd bereid met wel dui-
zend eieren voor het leger van Karel V. Of dat waar 
is, valt te betwijfelen, maar legendes zijn vaak 
hardnekkig … minder grappig (en zuiniger) is dat 
men hier van mei tot september slechts een maal-
tijd per dag at (zelfs zonder vlees, alleen vis). Ver-
volgens bezoek je het archeologisch museum 
(geopend wo.-ma. 9.00-18.45 u). Het is niet groot, 
maar de opgravingen in de Vallo di Diano komen 
er wel gedetailleerd aan bod. Loop door de kloos-
tergang van de landvoogd, waarin een fontein 
staat, naar de sierlijke wenteltrap in wit marmer, 
waarvan de 38  treden naar de bibliotheek (met 
20.000 boeken) leiden. Ten slotte loop je door een 
heel lange kloostergang die uitzicht biedt op 
Padula boven op de heuvel. Helemaal op het einde 
leidt een dubbele wenteltrap je naar tijdelijke ten-
toonstellingen, meestal met hedendaagse kunst.

IL TAVOLIERE EN  
DE PROMONTORIO DEL GARGANO . . . . . . . . . . . .326

DE KUST, VAN BARLETTA NAAR BARI . . . . . . . .351

DE KUST, VAN BARI NAAR MONOPOLI . . . . . . . 374

VALLEI VAN ITRIA (VALLE D’ITRIA) . . . . . . . . . . . . . .382

SALENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

MURGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433

APULIË (PUGLIA)

XXX
Cattedrale van Troia 331
Kustgrotten 339
Het eiland Caprara 346
Parco nazionale  
del Gargano 347

Basilica di San Michele 
Arcangelo 349

Abbazia di Santa Maria  
di Pulsano 350

Cattedrale San Nicola  
Pellegrino 358

Borgo Antico 369
Basilica San Nicola 370
Cattedrale van Bitonto 374
Basilica Santa Croce 407
Piazza del Duomo 408
Basilica Santa Caterina 
d’Alessandria 412

Cattedrale van Otranto 414
Centro storico 423
Museo archeologico 
nazionale 430

Cattedrale van  
Gravina di Puglia 440

Gravina Sotterranea 440
Chiesa San Michele  
delle Grotte 441

APULIË (PUGLIA)

ABC VAN APULIË
oppervlakte - 19.541 km².
bevolking - 4.051.105 inwoners.
bevolkingsdichtheid - 209 per km².
administratieve indeling - 6 provincies; hoofdstad: Bari.
voornaamste bronnen van inkomsten - landbouw: 
monocultuur van graan (Tavoliere), olijven (Murge en Sa-
lento), wijngaarden en fruitbomen (Taranto); industrie: 
machinebouw (Foggia en Bari), petrochemie (Brindisi), 
staalnijverheid (Taranto).
hoogste toppen - Monte Cornacchia (1150 m); Monte 
Calvo (1055 m).

Al in de oudheid en nog voor de komst van de Grieken 
was Apulië (Puglia) een vruchtbaar en welvarend gebied. 
Toen de stad in handen viel van de Romeinen, werd de 
streek de graanschuur van het rijk. De collectie keramiek 
en sieraden in het Archeologisch museum van Taranto 
getuigt daarvan. In tegenstelling tot het klassieke beeld 
van armoede en verwaarlozing dat men vaak van de Mez-
zogiorno heeft, bruist deze streek van de activiteiten. In 
Apulië bloeit een geslaagde combinatie van agrarische 
tradities, indus triële ontwikkeling en dynamische, kleine 
ondernemingen, net zoals in Noord-Italië.

In augustus is Apulië een geliefde streek voor de 
Noord-Italianen, die er komen om er met het hele gezin 
van de aantrekkelijke badplaatsen te genieten. De rest van 
het jaar is het toerisme er vrij kleinschalig, ook al kent 
deze regio sinds een aantal jaren een consequente groei 

Bari
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Taranto

Foggia

APULIË

TYRREENSE ZEE

IONISCHE 
ZEE

ADRIATISCHE 
ZEE

castel del monte is een sierlijke, massieve vesting en 
een van de bekendste bezienswaardigheden van apulië.

Op het kleine kaartje links-
boven zie je in een oogopslag 
welk deel van het land of de 
regio het betreffende hoofdstuk 
beschrijft.

Op de eerste pagina van elk 
nieuw deel zijn de niet te missen 
bezienswaardigheden al in kaart 
gebracht met een pagina-
verwijzing voor wie ze direct 
wil raadplegen.

Door deze beknopte inhouds-
opgave per deel van de gids te 
gebruiken hoef je niet telkens 
terug te bladeren naar de 
algehele inhoudsopgave voor in 
het boek.
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REISPLANNER

4 DAGEN NAPELS EN  
EEN UITSTAPJE NAAR CAPRI
Op de eerste dag ben je meteen een tijdje 
zoet met het piazza del Plebiscito, een van 
de grootste pleinen van Napels. Rechts zie 
je het Palazzo Reale (1) en het Teatro San 
Carlo (2). Links zie je de kerk. Wandel ver-
volgens de via Toledo af, alsmaar recht-
door, verderop verandert de straatnaam in 
via Pessina. Zo kom je bij het Museo Ar-
cheologico (3) en dit is echt een must in 
Napels. Na dit bezoek kun je op verken-
ning door het centro storico (4), neem 
rustig de tijd om in de kleine straatjes te 

dwalen. Dat is immers de beste manier om 
de stad te leren kennen. Wandel ’s avonds 
langs de lungomare en klim naar het Castel 
Dell’Ovo (5). Boven wacht je een adembe-
nemend uitzicht over de Golf van Napels.
De tweede dag wordt ook goed besteed: 
neem ’s  ochtends de kabeltram naar de 
Vomero (6), op de heuvelflanken. Boven 
geniet je van een adembenemend uitzicht 
op het indrukwekkende certosa di San 
Martino (7) en de Vesuvius en de golf. 
Vervolgens gaat het (met de taxi bij voor-
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Plaatsen opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco

4 dagen Napels en 
een uitstapje naar Capri1

5000 1 000 m

keur) naar het rijke museo di Capodi-
monte (8) en het park, daarmee ben je de 
rest van de dag zoet. Waarom maak je  
de volgende dag niet een uitstap naar 
 Capri  (9)? Je neemt de boot naar Molo 
Beverello en in minder dan een uur sta je 
op het charmante eilandje, tenminste als 

je het (te) toeristische centrum ontvlucht. 
De laatste dag staat in het teken van de 
Cappella San Severo (10), de duomo 
(11), de Chiostro Santa Chiara (12) en 
het schitterende klooster. Natuurlijk mag 
je niet vergeten om de Napolitaanse pizza’s 
te proeven!

het klooster van santa chiara werd in 1310 
gesticht door koning robert van anjou.

De Reisplanner stelt uitgewerkte 
reisprogramma’s voor om Zuid-
Italië op de beste manier te 
ontdekken. 

HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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H  agriturismo San paolo: strada Esterna 
San Paolo. Richting Foggia, 1 km; naar rechts op 
de strada Esterna San Paolo, 3 km T  088 197 
68 43 of 340 876 57 06 :  agriturismo-s. 
paolo@libero.it o  agriturismo-sanpaolo.com. 
Tweepersoonskamer € 50; halfpension € 45 per 
persoon. Wifi (gemeenschappelijke ruimte).` 
niet ver van de via Francigena ligt een beschei-
den agriturismo. Heel landelijk gelegen, laag 
gebouw met vier eenvoudige kamers. De boer-
derij kweekt graan, gierst en olijven, er is een 
moestuin en een hoenderhof. Keukentje om zelf 
je potje te koken. authentiek restaurant. Lekke-
re keuken met zelfgemaakte pasta, kikkererw-
ten en bonen. alleraardigste ontvangst door 
Francesco, die de gasten doorstuurt naar het 
eethuisje van zijn broer in troia (Osteria Fra due 
Terre, zie verder).

ETEN

uiT HET VuiSTJE

Qg  Sapori e Tradizioni: viale Kennedy 8. 
Net buiten de oude stad, in het verlengde van 
de hoofdstraat (via R. Margherita), tegenover 
het benzinestation T  088 197 75 26. Geopend 
di.-zo. 5.30-21.00 u. Circa € 5.` een bakkerij die 
bij de plaatselijke inwoners vooral populair is 
dankzij de lekkere stukken pizza, de snacks en 
de traditionele koekjes.
Qg  pasticceria passionata: via R. Mar-
gherita 121 T  328 443 40 40 :  info@pastic-
ceriacl.it. Geopend wo.-ma. 8.30-13.30 u en 
16.30-21.30 u.` Heerlijk, traditioneel gebak, in 
een winkel in snoepkleurtjes rechts naast de 
kathedraal.

goEDKoop ToT DoorSNEEpriJS

R  osteria ‘Fra due Terre’: via S. Leonardo 6, 
in een zijstraatje van de hoofdstraat (via R. Mar-
gherita), vlak voor de kathedraal rechts T  088 
197 73 54 :  osteriafradueterre@libero.it V 
Geopend wo.-ma. Gerechten € 20-25. Wifi.` Uit-
stekende, eenvoudige en smakelijke streekge-
rechten, bereid met lekkere biologische produc-
ten van de eigen boerderij (zie Agriturismo San 

Paolo). Ook enkele seizoensgerechten. De prij-
zen zijn laag. Je eet in twee kleine gewelfde 
zaaltjes die versierd zijn met oude landbouw-
voorwerpen.

ETEN IN DE OMGEVING

R  Nuova Sala paradiso (peppe Zullo): via 
Piano Paradiso, Orsara T  088 196 47 63 
:  info@peppezullo.it V  Ten zuiden van Troia, 
via de SP 123; bij het binnenrijden van het dorp, 
rechts. Geopend wo.-ma. voor de lunch, 
‘s avonds moet je reserveren. Verscheidene me-
nu’s (ook vegetarisch) € 35.` Peppe zullo is al 
meer dan dertig jaar een beroemdheid in de 
streek. Hij werkte in de Verenigde staten, maar 
keerde daarna terug. Hij bouwde een ijzersterke 
reputatie op en begon zijn eigen domein. De man 
heeft gevoel voor humor en is een prima prater. 
Chique restaurantzalen, zomerse terrasjes bij 
mooi weer, een stijlvolle wijnkelder (een eigen 
aliuva en een betere ursaria) en zelfs trendy ka-
mers (€ 90-115) voor wie hier niet meer weg wil. 
Menu’s met zes tot zeven schotels. eenvoudige 
keuken die het label slow Food draagt, op basis 
van streekproducten: konijn, wilde asperges, 
truffels en heerlijke parmigiana met bernagie, 
een van de vele kruiden en planten die besnorde 
chef graag zelf gaat plukken. De keuken ademt 
frisheid. Je wordt er helemaal vrolijk van.

WAT IS ER TE ZIEN?

XXX  Cattedrale (kathedraal): via R. Mar-
ghe rita. Op de hoek met het piazza Episcopio 
T  088 197 70 51. Dag. geopend 8.30-12.30 u en 
16.00-20.00 u (in de winter 19.00 u).` De bouw van 
deze kathedraal, gewijd aan Maria-Hemelvaart, 
startte in 1083 en werd een eeuw later voltooid, 
maar in een andere stijl. Het is een van de mooi-
ste romaanse kerken in apulië. in het bovenge-
deelte van de gevel in Pisaanse stijl uit de 
13de  eeuw, waarin je Byzantijnse en arabische 
invloeden herkent, zit een opmerkelijk asymme-
trisch roosvenster met elf spaken, eerder een rad 
dus dan een roos. Dierenkoppen op consoles er-
omheen. Bronzen deuren (12de eeuw) met deur-
kloppers in de bek van gevaarlijke draken. Loop 
om het gebouw heen. Het achterste gedeelte, aan 

zijn lekker en goed belegd in napolitaanse stijl. 
Vriendelijke ontvangst zonder veel drukte. Wordt 
druk bezocht door de plaatselijke inwoners.

DoorSNEEpriJS ToT luXuEuS

R  Trattoria giordano pompeo: vico al Pia-
no 14 T  088 172 46 40 :  pinuccio.pagano@
gmail.com. Geopend ma.-za. Gerechten € 7-20.` 
Je loopt langs de open keuken naar de eetzalen 
met witte muren waaraan enkele kleurrijke 
schilderijen hangen. Op je bord krijg je verfijnde 
gerechten die teruggrijpen op de apulische tra-
ditie maar tegelijkertijd heel creatief worden 
geïnterpreteerd. Laat je leiden door de dagsug-
gesties, vaak vis. Vriendelijke ontvangst.

WAT IS ER TE ZIEN?

X  Duomo: piazza de Sanctis. Dag. geopend 
7.30-11.00 u en 16.30-20.00 u.` De kathedraal 

werd in 1172 gebouwd door Willem de Goede 
en in de 18de  eeuw, na een aardbeving, hele-
maal verbouwd. Uit de romaanse periode bleef 
echter het onderste deel in Pisaanse stijl be-
waard, waarvan het portaal met de bogen de 
invloed van de arabische architectuur verraadt. 
Bekijk aan de gevel zeker het fries dat werd 
versierd met dieren en grotesken en dat de over-
gang vormt tussen het oorspronkelijke onderste 
deel en de toegevoegde bovenbouw uit de 
18de eeuw, die werd bekroond met een koepel. 
Binnen zie je in een kapel rechts van het koor 
de Icona Vetere, een klein Byzantijnse retabel 
(verwerkt in een groot barokretabel) dat volgens 
de overlevering in de 10de  eeuw door herders 
werd ontdekt. in de middeleeuwen zag je overal 
in dit landschap herders met schapen! ieder jaar 
daalden er vanuit de zomerweiden in de abruz-
zen in elk geval vele herders met miljoenen 
schapen af naar Foggia.

TROIA
 POSTCODE 71029 | 7500 INWONERS

Troia ligt op een heuvel van 450 m hoog die uitkijkt over de Tavoliere di Puglia, een 
immense vlakte met akkers met graan, bezaaid met talloze windmolens. De stad, die 
op de ruïnes van het oude Aecae werd gebouwd, herbergde tot aan 1139 een van de 
bastions van het hertogdom van Puglia. Dat werd in 1229 door Frederik II verwoest, 
waarmee de stad stukje bij beetje aan glans verloor. In elk geval heeft de stad nog de 
kathedraal, waarvan de bouw in 1083 begon en een eeuw later werd voltooid en die 
als een van de meesterwerken van de Romaans-Apulische architectuur geldt. In het 
historische centrum met de smalle steegjes hangt een bijzondere en heel aangename 
sfeer.

NUTTIG ADRES

I  Bureau voor Toerisme (ufficio turistico): 
piazza Giovanni  XXIII. Aan het pleintje tegen- 
over de kathedraal T  088 197 00 20  
o  viaggia re inpuglia.it o  comune.troia.fg.it.` 
Geopend ma. middag, do.-zo. 10.00-13.00 u en 
16.00-19.00 u.` stadsplattegrond, overzicht van 
de culturele evenementen, informatie over trek-
tochten in de Monti Dauni, wijnroute en olijf-
olieroute … 
O  Busstation: via R. Margherita, midden in het 
centro storico. Net buiten het centrum zijn er nog 
meer busstations.`

SLAPEN

goEDKoop

H  B&B Bora: via San Antonio 72 T  340 218 
45 27 of 328 313 17 36 :  info@bora-troia.it 
o  bora-troia.it. Tweepersoonskamer € 40-60. 
Wifi.` Grote, moderne kubus die op een rib 
steunt, net buiten het centro storico. zes mo-
dern ingerichte, comfortabele en brandschone 
kamers, enkele met hydrodouche. er is ook een 
gemeenschappelijke open keuken en een mooie 
salon. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en 
een goede ontvangst door Gabriele.

Aan de rand van de pagina’s 
zorgen een duimgreep en een 
kopregel ervoor dat je direct 
ziet welke informatie er op 
de betreffende pagina wordt 
geboden.

Voor een herkenbare structuur 
en meer opzoekgemak is de 
volgorde van onderwerpen per 
stad of regio telkens hetzelfde: 
praktische informatie - informa-
tie over verblijf: slapen, eten, 
iets drinken, uitgaan - informatie 
over de bezienswaardigheden.

X trottertip          XX interessant          XXX niet te missen

AANDUIDING TROTTERTIPS

Let op deze kaders voor interessante weetjes.

WIST JE DIT?

A  algemeen
q  autoverhuur
s  bank
O  busstation
D  café, bar
C  camping
p  consulaat
E  dansen
c  duiklocatie
W  internetcafé 
f  fietsen te huur
F  haven
h  honden toegestaan
Y  ijssalon

I  informatie
d  kindvriendelijk
i  koffie- of theehuis
M  livemuziek, concert
L  luchthaven
e  metrostation
N  ontbijt
P  parkeren
Q  patisserie
B  postkantoor
R  restaurant
a  roken verboden
H  slapen
b  skistation

g  snackbar
Z  strand
U  taxi
J  theater
S  treinstation
V  voorzieningen voor 

rolstoelgebruikers
j  wandelen
k  winkelen
m  Unesco-werelderfgoed
r  zwemgelegenheid
T  telefoonnummer
o  website
:  e-mailadres

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
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INHOUD

INLEIDING ���������������������������������12

VEELGESTELDE VRAGEN ����������14

TOPERVARINGEN ����������������������16

MENS, MAATSCHAPPIJ, 
NATUUR EN CULTUUR ��������������29
Beroemde personen 30
Bevolking 32
Cultureel erfgoed 33
Drank 35
Economie 39
Film 40
Geografie 41
Geschiedenis 43
Keuken 58
Literatuur 67
Maffia 68
Media 71
Milieu 72
Roken 73
Tarantella 73
Werelderfgoed van Unesco 74
Zeden en gewoonten 75

REIZEN NAAR ZUID-ITALIË �������76

ZUID-ITALIË PRAKTISCH�����������81
ABC van Italië 82
Alvorens te vertrekken 82
Budget 84
Elektriciteit 87
Feesten en feestdagen 88
Gehandicapten 89
Geldzaken 89
Gezondheid 90
Internetadressen 91
Klimaat 92

Noodgevallen 92
Openingstijden 92
Overnachten 94
Post 96
Reisliteratuur 96
Risico’s en ergernissen 98
Taal 99
Telecommunicatie 100
Vervoer 101

REISPLANNER������������������������� 110

CAMPANIË 
(CAMPANIA)

ABC van Campanië 119

NAPELS EN OMGEVING 122
Napels (Napoli) �����������������������������������������������122

DE GOLF VAN NAPELS: 
VAN NAPELS NAAR CUMAE 198

Campi Flegrei (Flegreïsche Velden) �����������������198
Pozzuoli������������������������������������������������������������201
Lago d’Averno (Meer van Averno) ������������������203
Baia �����������������������������������������������������������������204
Bacoli���������������������������������������������������������������205
Cumae (Cuma) �������������������������������������������������206
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DE GOLF VAN NAPELS: 
VAN NAPELS NAAR POMPEÏ 207

Ercolano (Herculaneum) ����������������������������������207
Vesuvius ����������������������������������������������������������213
Pompei (Pompeï)����������������������������������������������215
Torre Annunziata ���������������������������������������������231

DE EILANDEN 233
Capri ����������������������������������������������������������������234
Ischia ���������������������������������������������������������������247
Procida�������������������������������������������������������������258

VAN DE GOLF VAN NAPELS 
NAAR DE GOLF VAN 
SALERNO 262

SORRENTO EN ZIJN SCHIEREILAND �������262
Sorrento�����������������������������������������������������������262
Het schiereiland van Sorrento ������������������������270

DE AMALFITAANSE KUST  
(COSTIERA AMALFITANA) �������������������������272
Positano�����������������������������������������������������������273
Praiano ������������������������������������������������������������282
Amalfi ��������������������������������������������������������������284
Ravello�������������������������������������������������������������290
Maiori en Minori ���������������������������������������������296
Salerno ������������������������������������������������������������298
Vietri Sul Mare ������������������������������������������������305
Cava de’ Tirreni �����������������������������������������������306

ZUID-CAMPANIË 308
Paestum�����������������������������������������������������������308
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
(Nationaal Park van de Cilento en  
Vallo di Diano) �����������������������������������������������316

APULIË (PUGLIA)

ABC van Apulië 321

IL TAVOLIERE EN 
DE PROMONTORIO 
DEL GARGANO 326

Foggia ��������������������������������������������������������������327
Troia �����������������������������������������������������������������330
Lucera ��������������������������������������������������������������332
Van Manfredonia naar Vieste �������������������������335
Vieste ��������������������������������������������������������������337
Peschici �����������������������������������������������������������339
Van Peschici naar Rodi Garganico ������������������341
Rodi Garganico ������������������������������������������������342
Isole Tremiti (Tremitische Eilanden) ���������������343
Vico del Gargano ���������������������������������������������346
Monte Sant’Angelo �����������������������������������������348

DE KUST, VAN BARLETTA 
NAAR BARI 351

Barletta������������������������������������������������������������351
Trani �����������������������������������������������������������������353
Molfetta  ���������������������������������������������������������359
Bari ������������������������������������������������������������������361

DE KUST, VAN BARI 
NAAR MONOPOLI 374

Polignano a Mare ��������������������������������������������375
Monopoli ���������������������������������������������������������378
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VALLEI VAN ITRIA 
(VALLE D’ITRIA) 382

Alberobello ������������������������������������������������������382
Locorotondo�����������������������������������������������������385
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SALENTO 396
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De kust tussen Otranto en Leuca ��������������������415
De kust tussen Leuca en Gallipoli�������������������419
Gallipoli �����������������������������������������������������������421
De kust tussen Gallipoli en Taranto ����������������425
Taranto ������������������������������������������������������������428

MURGE 433
Gioia del Colle �������������������������������������������������433
Noci �����������������������������������������������������������������434
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Matera�������������������������������������������������������������448
Ionische kust ���������������������������������������������������463
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Cosenza �����������������������������������������������������������482
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INLEIDING

H et zuiden van Italië is een streek 
met een divers landschap en een 
gevarieerde cultuur. In Cam pa
nië is er natuurlijk de grote troef 

Napels, de Italiaanse metropool met tref-
fende contrasten. De versleten woningen ste-
ken sterk af tegen de weelde en de overdaad 
van de barok, een periode waarin de stad 
bloeide en die zorgde voor een vruchtbare 
originele en artistieke cultuur. Liefhebbers 
van oude stenen komen aan hun trekken in 
intacte antieke steden als Pompeï en 
Herculaneum, twee van de drukstbezochte 
archeologische vindplaatsen ter wereld. En 
dan is er natuurlijk de schitterende baai van 
Napels met de beroemde eilanden: het luxu
euze Capri, het kuuroord Ischia en het 
geheimzinnige Procida. Tot slot ontdek je 
aan de Amalfitaanse kust een van de weel
derigste landschappen van Italië.

In het naburige Apulië maak je kennis met 
een Italië dat minder monumentaal en min-
der opzichtig is. Hier gaan de stenen gebou-
wen mooi op in het landschap, zie je de ico-
nische daken van de trulli overal opduiken 
en ruik je het zeezout in de lucht. 
Het discrete Basilicata heeft de bezoeker heel 
wat te bieden. De regio ontvangt je rustig en 
met een glimlach. Wat denk je van de boei-
ende en unieke stad aan zee Matera, uniek 

aan de kust die bespaard is gebleven van het 
massatoerisme? Wie houdt van rust en 
natuur, komt hier graag steeds opnieuw terug.
En Calabrië? De regio ligt helemaal onder-
aan in de laars en is een rustige plek. Je ver-
geet dat de zee hier paradijselijk blauw is, 
dat je in de bergen schitterend kunt wande-
len en dat je in de hoofdstad Reggio Calabria 
een indrukwekkend archeologisch museum 
bezoekt, waar de twee beroemde bronzen 
beelden van Riace staat, de trots van de 
hele regio.

ALS JE NIET VAN  
ITALIË HOUDT,  
BEN JE NIET MEER  
DAN EEN BARBAAR   
– FÉLICIEN MARCEAU

De legendarische faraglioni  
voor de kust van Capri
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Pulcinella, Napolitaans theaterfiguur Het dorp Tropea in Calabrië
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WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG?
Inwoners van de EU, ook minderjarigen, 
hebben genoeg aan een geldige identiteits-
kaart of een paspoort.

WAT IS HET BESTE SEIZOEN OM 
NAAR HET ZUIDEN VAN ITALIË TE 
GAAN?
Het voor- en naseizoen (mei-juni en sep-
tember-oktober). Het weer is dan aange-
naam en niet te warm en in die periodes zijn 
er minder toeristen dan midden in de zomer 
(vooral in augustus is het er erg druk, omdat 
dan de meeste Italianen op vakantie gaan).

IS HET LEVEN ER DUUR?
Dat hangt af van de streek waar je  naartoe 
gaat (toeristisch of niet) en het seizoen 
waarin je gaat. Je moet rekening houden 
met hoge verblijfkosten en dure benzine, 
maar verder is het dagelijkse leven er goed-

koper dan in het noorden van Italië. De le-
vensstandaard is hier ook een stuk lager.

KUN JE JE IN ZUID-ITALIË GOED 
 VERPLAATSEN ALS JE NIET OVER 
EEN AUTO BESCHIKT?
Zuid-Italië kun je goed verkennen met de 
trein, de bus en zelfs de boot, vooropgesteld 
dat je de tijd hebt. In Napels is het gebruik 
van een auto absoluut af te raden, de groot-
ste archeologische vindplaatsen zijn gemak-
kelijk bereikbaar met een regionale trein. 
Als je de platgetreden paden wilt verlaten 
of het platteland wilt verkennen, is een auto 
wel praktisch natuurlijk, vooral in Basilica-
ta, Apulië en Calabrië.

ZIJN ER VEILIGHEIDSPROBLEMEN?
Wees vooral op je hoede in de oude binnen-
steden van Napels, Bari en Taranto. Je kunt 
het beste niets in je auto laten liggen, want 

VEELGESTELDE  
VRAGEN

kinderen doe je een plezier door 
geregeld een dagje strand in te lassen.
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autoinbraken komen regelmatig voor. Ma-
tera daarentegen staat bekend als een bij-
zonder veilige stad. Over de maffia hoef je 
je geen zorgen te maken, die houdt zich niet 
met toeristen bezig.

IS ER EEN TIJDSVERSCHIL?
Nee, zowel in de winter als in de zomer 
loopt de tijd gelijk met die in België of Ne-
derland. Ook hier wordt op de zomer- en 
wintertijd overgeschakeld.

MOET JE BEPAALDE GEZONDHEIDS-
VOORZORGEN IN ACHT NEMEN?
Nee, op de gebruikelijke vaccinaties na. 
Neem in de zomer zeker muggenmelk mee.

IS HET ER LEUK VOOR  
DE KINDEREN?
De rijkdom aan erfgoed zou weleens te veel 
kunnen worden voor je kroost. Zorg voor 

afwisseling en wissel bezoeken aan drukke 
musea af met mooie wandelingen en een 
middagje aan het strand. Wat eten betreft, 
is Italië heel kindvriendelijk, met pizza’s, 
pasta en overheerlijke ijsjes. Zoek naar het 
symbooltje d  in deze gids.

MOET JE ITALIAANS KENNEN OM 
GOED BEGREPEN TE WORDEN?
Zoals overal is het ook hier verstandig om 
een paar woorden van de taal te kennen om 
de communicatie met de plaatselijke inwo-
ners vlot te laten  verlopen. Jongeren spreken 
steeds vaker Engels.

IS DE WARMTE ER SOMS 
 ONDRAAGLIJK?
Ja, in juli en augustus kan het bijzonder 
warm worden, vooral in Apulië, Calabrië en 
Basilicata. De temperaturen stijgen er dan 
regelmatig tot 50 °C.

ontdek per boot de grotten langs het eiland capri.
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1 BEKLIM DE HEUVEL VAN 
VOMERO NAAR HET 

KARTUIZERKLOOSTER VAN 
SAN MARTINO EN GENIET 
VAN HET UITZICHT OVER  
DE GOLF VAN NAPELS, MET 
DE VESUVIUS IN DE VERTE
Het klooster met zijn pinacotheek blijft een 
niet te missen bestemming op je lijstje. 
Blz. 187
Goed om te weten: als je de Vesuvius van 
dichtbij wilt zien, neem je een van de twee 
bussen die elke ochtend vertrekken met EAV 
Bus (1½  uur rijden) o  unicocampania.it 
o  parconazionaledelvesuvio.it.

2 MAAK KENNIS MET 
DRIEDUIZEND JAAR 

GESCHIEDENIS VAN NAPELS 
IN HET ARCHEOLOGISCH 
MUSEUM
Hier huizen de schitterende collectie Farnese 
en het charmante ‘geheime kamertje’ met 
schilderijen, beeldhouwwerken en mozaïe-
ken met erotische thema’s, gebruikt als inwij-
ding maar ook met religieuze doeleinden. 
Blz. 153

TOPERVARINGEN

1
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3 LAAT JE ONTROEREN 
DOOR DE GESLUIERDE 

CHRISTUS IN DE CAPPELLA 
SANSEVERO IN NAPELS,  
DE VERBAZINGWEKKENDE 
GRAFKAPEL MET PRACHTIGE 
LAATBAROKKE BEELDEN, 
WAARONDER EEN 
SCHITTERENDE ‘KUISHEID’ 
VAN ANTONIO CORRADINI
De schat van Spaccanapoli ligt goed verbor-
gen in een vicolo achter San Domenico. 
Blz. 1664
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4 GA NIET WEG UIT 
NAPELS ZONDER  

DE AUTHENTIEKE 
NAPOLITAANSE PIZZA 
GEPROEFD TE HEBBEN�
De koningin van de stad proef je uit het 
vuistje, opgevouwen als een ‘zakdoekje’. Be-
stel ook de kroketjes, een lokale traditie die 
wil dat je uit het vuistje kaasballetjes met 
mozzarella (croche), arancini en andere gefri-
tuurde balletjes oppeuzelt. Blz. 143, 149, 169, 
176, 186, 190

5 VOEL HET HART VAN  
DE STAD KLOPPEN IN  

DE STEEGJES IN DE SPAANSE 
WIJKEN VAN NAPELS
Een echt openluchttheater. Maak kennis met 
de bewoners, de straten waarin kerken en 
schitterende paleizen broederlijk naast volkse, 
verkommerde gebouwen staan. De straat is 
hier een doorsnede van het leven: de was 
hangt te drogen voor de ramen, de vespa’s 
ronken door de vicoli (typische straatjes in het 
oude, volkse Napels) en de ambachtslieden 
zitten voor de deur van hun winkeltje. Blz. 167

3 5
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AAN DE KUST

6 LOOP OVER HET TERREIN 
MET DE OPGRAVINGEN 

VAN POMPEÏ, EEN AAN-
GRIJPEND GETUIGENIS OVER 
HET LEVEN IN DE OUDHEID
De stad van 66 ha met een bloeiend handels-
leven, moet ooit onderdak geboden hebben 
aan 20.000 tot 25.000 inwoners. Op 24  au-
gustus 79 werd ze echter bedolven onder het 
as van de Vesuvius. De lijkwade van as zorg-
de ervoor dat deze Romeinse stad met een 
uitzonderlijke uitstraling bewaard is geble-
ven. Blz. 222

7 KLIM OP CAPRI TOT  
AAN DE MONTE TIBERIO 

EN GENIET VAN HET 
UITZONDERLIJKE UITZICHT 
OVER DE GOLF VAN NAPELS
En mis ook dat andere dorpje niet, Anacapri, 
nog authentieker en hoog in de bergen. Hoe 

dieper je de met wijngaarden, pijnbomen en 
struiken begroeide en met verloren villa’s be-
zaaide bergen intrekt, hoe meer het gekun-
stelde plaats maakt voor het authentieke. Als 
de föhn ‘s  avonds de bomen streelt en jij de 
witgekalkte doorgangetjes inloopt, krijg je het 
echte gezicht van het eiland te zien. Blz. 243

8 FLANEER EEN DAGJE  
OP HET BEKOORLIJKE 

EILAND PROCIDA, VER VAN 
DE DRUKTE VAN NAPELS  
EN GROTE ZUS CAPRI
Laat het massatoerisme voor wat het is en 
ontdek het mooiste en authentiekste van de 
drie eilanden in de Golf van Napels, be-
woond door vissersfamilies. De tijd lijkt er 
stil te staan, net als de zon. Procida doe je aan 
om even van het leven van alledag te proe-
ven, niet als je een verstokte toerist bent. 
Blz. 258

6


