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 5-DAAGSE CULTUURREIS NAPELS CITY- 
Het voormalig ”PARTHENOPE” 

 

 
 

 
 

 

VERTREK: 22 APRIL 2023 
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Eén der mooiste, geheimzinnige   en onontgonnen steden  van Italië. 
“Eerst Napels zien en dan sterven”, zo luidt de bekende uitdrukking van de Duitse schrijver 
Goethe. De derde grootste stad van Italië is één van de oudste, meest pittoreske steden 
wereldwijd. Het historisch centrum “centro storico” staat in zijn totaliteit op de UNESCO 
werelderfgoedlijst.  
De historische schatten zijn van wereldbelang: zo ook het kunsthistorisch museum, één van 
de rijkste musea ter wereld op gebied van antieke kunst, een ideale voorbereiding op ons 
bezoek aan Herculaneum. 
Napels - gesticht door de Grieken - ligt aan een van de mooiste baaien ter wereld, beschut 
door het schiereiland Sorrento. Het indrukwekkende silhouet van de Vesuvius is 
alomtegenwoordig. 
 
NAPOLI of PARTHENOPE: Oud, chaotisch, indiscreet, delicieus, Grieks, Romeins, byzantijns, 
Frans, Spaans en Duits en uiteindelijk Italiaans. In de greep van nauwe straatjes, bruist deze  
fiere hoofdstad van Campania in een mix van ruïnes, monumenten, amfitheaters, palazzi en 
kathedralen. De Napolitanen beleven elke dag alsof het hun laatste was. 
Ontdek één van de meest authentieke en bruisende steden van Europa met Asteria! 
 

HOOGTEPUNTEN 
 

 Het archeologisch museum, het rijkste van Italië voor antieke kunst. 

 de Capella San Severo  met de gesluierde Christus! 

 Bezoek aan de oudste opera van Europa: Teatro San Carlo 

 De verloren stad  Herculaneum (UNESCO) 

 Boottocht naar het geliefde en exclusieve  eiland Ischia met de Mortella tuinen.  

 typische Napolitaanse lunches en verzorgde diners. 
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PROGRAMMA 
 
DAG 1:  (D)         BRUSSEL NAPELS 
 

Vlucht om 09.30u  naar Napels. Om 11.50u aankomst en transfer naar het centrum 

van Napels.  Na een lichte lunch in één der meest bekende cafés van de stad: Café 

Gambrinus, eerste stadswandeling met zicht op de baai van Napels en de 

Vesuvius, Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale.   We starten met 

een privébezoek aan het Teatro San Carlo,  het oudste operahuis van Europa.  

Nadien wandeling doorheen de Galleria Umberto I.  

   
 

Installatie en diner in het hotel, waar we 4 nachten verblijven. 
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DAG 2:                                            NAPELS - HERCULANEUM 
 

Deze voormiddag bezoek per bus  aan het museum Palazzo e Galleria Nazionale 

di  Capodimonte met heel wat meesterwerken. In het paleis bezoeken we de 

Pinacotheek, met topwerken van Massacio, Titiaan, Bellini, Corregio. De” 

parabel van de blinden”  en “de misantroop” van Pieter Bruegel behoren ook tot 

de topstukken.   

 

  
  

Tegen de middag dalen we terug in de oude stad en nemen een lichte pizzalunch 

in het historisch restaurant BRANDI. Hier werd in de 19e eeuw de eerste 

Margherita pizza boven de doopvont gehouden.  

Na de middag vertrek met onze bus naar Herculaneum (20 km).  Tijdens de 

uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. onderging Herculaneum hetzelfde lot 

als Pompeï: de stad werd hermetisch afgesloten van de buitenwereld door 

binnenstromende modder. Net die modder zorgde ervoor dat de site bijzonder 

goed geconserveerd bleef. Nog beter dan Pompeï!  

 

  
  

Terugkeer per autocar naar ons hotel.  

Diner in een Napolitaans restaurant Stella. 

 

https://www.neapel-stadt.de/neapel-sehenswuerdigkeiten/neapel-museen/neapel-national-museum-galerie-capodimonte.htm
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DAG 3:                                                                             NAPELS  
 

Deze morgen, bezoek aan het Archeologisch Museum van Napels, één der 

rijkste musea ter wereld voor antieke kunst. Het bezit beelden en mozaïeken uit 

Pompeï en Herculaneum, waaronder de Farnese collectie. Eén der  meesterwerken 

is de mozaïek van de slag van Alexander de Grote tegen de Perzen. Het museum 

biedt een enorme collectie aan heel verfijnde unieke  Romeinse mozaïeken, alsook 

antieke beelden van topniveau! 

 

  
 

Het recent geopende “Gabinetto Segreto” met erotische afbeeldingen uit Pompeï. 

Vlakbij nemen we een lichte lunch in de Enoteca del Grottino. 

In de namiddag gaan we het oude Napels bezoeken langsheen de 

“SPACCANAPOLI”. Hier bewonderen we de Pio Monte della Misericordia, in 

de Via dei Tribunali; een kerk met een schitterende Caravaggio. 
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Wandeling naar de Gésu Nuovo kerk met de indrukwekkende façade in 

diamantpunten.  Ze bezit prachtige polychroom marmeren zuilen en een uniek 

fresco “Héliodore verjaagd uit de Tempel”  van Francesco Solimena. 

 

  
              Monasterio Santa Chiara     Gésu Nuovo  

 

Tegenover staat de Santa Chiara kerk met de graftombe van Robert van Anjou, 

en de  kloostertuin met de Majolica zuilen. 
 

 
                                                          Cappella San Severo  

 

 

De Cappella Sansevero met de gesluierde Christus;  een uniek meesterwerk van 

gesculpteerd marmer, één der hoogtepunten van de reis! Het werd in 1590 

gebouwd als een grafkapel voor de rijke Sansevero-familie. Het beeldhouwwerk 

“ Gesluierde Christus “ (Cristo velado), door Giuseppe Sanmartino (1753) staat 

centraal in de kerk. Het meesterwerk dat de Napolitaan Sanmartino op jonge 

leeftijd uit één blok marmer hieuw, mag niet gefotografeerd worden. 
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In de Via dei Tribunali bezoeken we  de Duomo met de Cappella van San Gennaro 

met het bloed van de heilige dat tweemaal per jaar vloeibaar wordt; wandeling 

door de typische nauwe straatjes met de vele huisaltaren in de Decumano richting 

Piazza Bellini, waar restanten van de oude Griekse stadsmuur liggen.   

 

  
 

 

Avondmaal in een typisch Napolitaans “Transatlantico”  met zicht op de 

jachthaven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.zonzofox.com/napoli/what-to-see/explore/attractions/museo-cappella-sansevero&psig=AOvVaw0FUiEa4diw-ohDXDn1gjHs&ust=1574254706660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDi_uip9uUCFQAAAAAdAAAAABAK
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DAG 4:                                                                             ISCHIA  
 

Deze morgen vertrek per Scaviboot   naar het exclusief eiland  Ischia. Verkenning 

van het groene eiland : U ontdekt de rijke vegetatie, de charmante vissersdorpjes 

en de prachtige uitzichten over de kustlijn; we bewonderen het Aragonese kasteel. 

Daarnaast hebben we ook oog voor vulkanologische aspecten van hete eiland met 

haar bijzondere vormen en stranden.  Hoogtepunt van de dag is een bezoek aan 

de mooie botanische tuin: Giardini La Mortella.  
 

 
 

 
 

Na de lunch in schitterend restaurant Oasis, terug per boot naar Napels. 

Na wat vrije tijd, avondmaal in luxehotel Excelsior aan de haven met uniek 

uitzicht en overnachting. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.voyage-prive.co.uk/ppl/holidays-italy-ischia-wellness-tour-across-ischia-and-the-amalfi-coast/62149&psig=AOvVaw2wCNI7vNBoTwlbDV8AEgu5&ust=1574255099764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCj1qOr9uUCFQAAAAAdAAAAABAP
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DAG 5:                                                                NAPELS  - BRUSSEL  

 

Na het ontbijt nog een vrije wandeling in de volkse wijk Quartieri Spagnoli en 

kennismaking met het volkse leven in die buurt. 

10.00u: Transfer naar de luchthaven en rechtstreekse vlucht naar Brussel 12.40u  

met aankomst Brussel 15.00u. 
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GRAND HOTEL ORIENTE **** 

Wij kozen voor U het Grand Hotel Oriente **** dat  in het hart van Napels ligt. Het hotel 

biedt ruime kamers met gratis WiFi.  Zeer verzorgd en splinternieuw interieur. De basiliek en 

het museum van Santa Chiara bevinden zich op 10 minuten loopafstand. 

De kamers zijn voorzien van airconditioning en zijn elegant ingericht. Sommige hebben een 

panoramisch uitzicht over de Vesuvius en het kasteel Sant'Elmo. 

Het restaurant serveert mediterrane gerechten, die bereid zijn met verse, lokale producten. De 

zeer trendy en gezellige loungebar biedt lichte versnaperingen en er is vaak live pianomuziek. 

U zal veel kunnen genieten van de terrassen, met uniek panoramazicht, vooral ’s avonds. 

 

 
 

 
 

Inlichtingen en resrvaties  bij reisleider : François Ghys, Rogierlaan 16/4.01 te 8400 
Oostende 

tel- 059 266692   gsm- 0477 595794   francois@topoftheworld.be 

mailto:francois@topoftheworld.be
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PRIJS OP BASIS VAN HOTEL ORIENTE   OP BASIS VAN EEN DUBBELE KAMER  : 
2.450€ 

SINGLE TOESLAG : 395€ 
INBEGREPEN 

 Rechtstreeks SN Vluchten, inclusief taksen en bagage (23kg) 

 Privé-autocar A/C voor uitstappen en transfers 

 4 overnachtingen in hotel  ****. 

 Volpension, alsook alle dranken aan tafel ( waters, wijnen) 

 Gekwalificeerde Franstalige Napolitaanse gids voor alle bezoeken 

 Alle uitstappen en toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 

 Boottocht naar het eiland Ischia. 

 Hoteltaksen. 

 Nederlandstalige reisbegeleiding vanaf Zaventem door Dhr François Ghys 

 Premie garantiefonds Reisgelden. 
 

NIET INBEGREPEN 

 Annuleringsverzekering 

 Bijstandsverzekering  

 Fooien ( Ca. 20€) 
 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN 

 Bij annulering vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom 

 Bij annulering van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom 

 Bij annulering minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom 
 

GOED OM WETEN 

 De luchtvaartmaatschappijen kunnen altijd hun prijzen herzien, in functie van de 
boekingsklasse en van de schommelende luchthaventaksen en/of 
brandstoftoeslagen. Deze prijzen zijn berekend op 05/09/2022, en kan nog lichtjes  
aangepast worden. 

 Het programma is onderhevig aan omwisselingen van locaties. Maar er zal steeds 
gestreefd worden naar eenzelfde niveau van inhoudelijke bezoeken, alsook naar 
eenzelfde niveau van hotels. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  OPSTUREN NAAR ASTERIA  
TEN LAATSTE OP 15 NOVEMBER 2022  

 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                                     NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                  G S M   

EMAIL:                                     @ 

 
Reserveert voor 

BESTEMMING:        5 - DAAGSE NAPELS CITY     
HOTEL:                    Oriente    hotel  ****  

REISPERIODE:           van 22 tot 26 april  2023             

TOTAAL AANTAL PERSONEN: 

TYPE KAMER  / tweebeddenkamer / dubbelbedkamer   of    single kamer  (*)             

 
Medereiziger 2 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                          NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                   G S M   

EMAIL:                                     @ 

 
 

 Wij wensen een annulatieverzekering :   JA /  NEEN (7 % van de reissom) (*) 
 

 Wij wensen een verzekering bijstand/ongevallen en bagage JA / NEEN (prijs 25 €) (*) 
 

 Wij storten ten laatste op 15/11/2022 een  voorschot van 750€ per persoon  nadat U de 
bestelbon van Asteria heeft ontvangen.  
 

  (*): Schrappen aub 

Handtekening 

 
SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN: 

Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom 

Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom 

              Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom A 

 

                      Asteria Expeditions   Korte Zilverstraat 6 -   8000 Brugge  -  Afdeling van N.V. Reizen Van Renterghem 

 Tel  050 33 25 10 -  Fax 050 33 26 10 

 Lic. A 1095 paul@asteriaexpeditions.be   -  Algemene voorwaarden zie: www.asteriaexpeditions.be 
 

mailto:paul@asteriaexpeditions.be
http://www.asteriaexpeditions.be/

