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De splendeur van Campanië: Amalfikust & Capri 
Een 7 daagse wandelreis 
 
Code reis: ITCAM01W 

 
  

 
 
De kust van Amalfi is waarschijnlijk één van de mooiste kustlijn van Italië, samen met de Cinque 
Terre. Gelegen aan de zuidkant van het schiereiland van Sorrento, wordt de Costiera Amalfitana 
door zijn bergen beschermd tegen de koude noordenwinden, en heeft daarom het hele jaar door 
een heerlijk mild klimaat. Campanië en de kust van Amalfi hebben een rijke en boeiende 
geschiedenis: al lang voor de bouw van de barokke paleizen en kerken van Spacca Napoli, 
behoorde dit land aan de Grieken en de Romeinen. Vele grote kunstenaars, van de oudheid tot de 
romantiek, waren gefascineerd door de charme van Napels en de omgeving, dat werd gesticht 
door de Grieken. Sinds dit oude Neapolis werd de stad en haar omgeving door miljoenen 
reizigers bezocht, die de kunstschatten, het zachte klimaat en de schoonheid van de omliggende 
natuur prezen. De oude Romeinen vergisten zich zeker niet wanneer zij Herculaneum en Baia 
kozen als hun favoriete vakantiebestemming! Laten we ook de charme van de vulkaan Vesuvius 
niet vergeten, waarvan de historische uitbarsting van 79 n. Chr. ons waardevolle Romeinse 
overblijfselen heeft overgeleverd met Pompeï, de stad begraven onder het vulkanisch as. Verder 
naar het zuiden vinden we Amalfi, machtig en invloedrijk in de 10e en 11e eeuw, toen het de 
eerste maritieme republiek in Italië werd en het een belangrijke rol speelde in de handel met het 
Oosten. Deze handelsverbinding vinden we terug in de Arabische-Byzantijnse kenmerken van 
vele monumenten. We nodigen u daarom uit om Pompeï, de Vesuvius en de vele wandelpaden 
aan de Amalfikust, van Ravello tot Positano, te ontdekken. Onvergetelijk zijn ook de Valle dei 
Mulini (Vallei van de molens), de Kanyon van Furore en het bekende wandelpad van de goden 
‘Sentiero degli Dei’ en natuurlijk het zonnige eiland Capri, de Parel van de Golf van Napels. 
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Periode: van 15 maart tot 10 november (andere op verzoek) 
 
Deelnemers: minimum 2 personen (alleenreizende op verzoek) 
 
Niveau: 2 
Matige moeilijkheidsgraad met enkele steilere beklimmingen langs meestal goed, begaanbare 
wandelpaden. Maar soms ook wandelen langs paden met een oppervlak van stenen. Het terrein 
varieert van oude muilezelpaden tot stenen trappen die uit de heuvel zijn uitgehouwen. 
Hoogteverschillen tussen zeeniveau en circa 700 meter. De dagelijkse wandeltijd ligt tussen de 3 
en 6 uur. Loopervaring en een goede fysieke conditie zijn noodzakelijk. 5 uur per dag in de zon 
zou gelopen moeten kunnen worden op stoffige en stenige paden. Op sommige dagen zijn 

verlengingen of verkortingen mogelijk. 
 
Gemarkeerde paden: slechts een klein deel van de route heeft een officiele bewegwijzeringen. 
Grotendeels wandelt u op het routeboek door ons verstrekt, samen met gedetailleerde kaarten. 
Met het routeboek is het goed mogelijk om de routes te volgen, maar op verzoek is het ook 
mogelijk om een lokale gids te hebben. 
 
Dagelijks afstanden: 

tussen 7 en 10 km  
 
Totale afstand: 
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Circa. 47 km  
 
Programma in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Amalfi 
Dag 2 De Torre dello & Valle dei Mulini (9-10 km) 
Dag 3 Middeleeuwse dorpen van de Amalfikust (7,5 km) 
Dag 4 Het wandelpad ‘Sentiero degli Dei’ – Positano (9 km) 
Dag 5 Pompeii en de Vesuvius (10 km) 
Dag 6 Capri (10 km) 
Dag 7 Einde van de reis  
 

 
 
 
Programma dag per dag 

 
Dag 1 Aankomst in Amalfi of Atrani 

Individuele aankomst in Amalfi of Atrani. Na de aankomst in het *** hotel, is er tijd misschien nog 
tijd voor een snel bezoek aan het stadscentrum. Amalfi was aan het einde van de 10e eeuw de 
machtigste maritieme republiek in Italië; mogelijkheid om het klooster del Paradiso, de kerk en 
het papiermuseum te bezoeken. Een goed idee kan ook een verfrissende duik zijn om de 
vermoeidheid van de reis weg te spoelen. 
 
Overnachting met ontbijt in Amalfi of Atrani 
 
Dag 2 De Torre dello Ziro & Valle dei Mulini 

De reis begint met een gemakkelijke wandeling, die je kennis laat maken met het prachtige 
culturele en natuurlijke erfgoed van de Amalfikust. Een eeuwenoude trap brengt je onder 
indrukwekkende kalkstenen kliffen en je wandelt verder naar het kleine dorpje Pontone. Dit pad 
wordt nog steeds gebruikt door muilezels om hout te vervoeren. Dit dorp maakte deel uit van het 
middeleeuwse verdedigingssysteem van Amalfi. Vanaf de Torre dello Ziro heb je een fantastisch 
panorama over Amalfi en Atrani. De route komt de ‘Valle dei Mulini’ (Molenvallei) binnen, een 
plek waar nog steeds de ruïnes van de oude papierfabrieken te zien zijn. Zij dateren uit de 11e 
eeuw. De wandeling gaat verder langs de loop van de rivier door een weelderig groen, bijna on-
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Italiaans landschap. Er kan een kleine omweg gemaakt worden door een spectaculair landschap 
met torenhoge kliffen en watervallen. Het laatste stuk voordat je Amalfi binnenkomt gaat door  
citroengaarden en door een typische gewas van struiken en kleine bomen, zo kenmerkend voor de 
Middellandse Zeekust. De wandeling is kort dus er is nog de tijd om Amalfi te bezoeken of een 
verfrissende duik te nemen. 
 
Overnachting met ontbijt in Amalfi of Atrani 
Afstand: 9-10 km 
Wandeltijd: 3 – 4 uur  
 
Dag 3 De middeleeuwse dorpen van de Amalfikust 

Vandaag eerst met een bus naar het charmante historische dorpje Ravello. Ravello is éen van de 
meest exclusieve dorpen aan de Amalfikust en werd door de eeuwen heen door vele kunstenaars 
bezocht en geprezen, omdat de hoge ligging en het zonnige, droge klimaat het een aantrekkelijke 
plek maakten voor schrijvers, kunstenaars, muzikanten en reizigers uit Noord-Europa. In Ravello 
is de kathedraal een bezoek waard. Hij is gewijd aan San Pantaleone en bewaart het bloedrelikwie 
van deze heilige dat elk jaar vloeibaar wordt. Vanuit het dorp Ravello, dat als het ware op een 
hoogte van 300 meter over de zee hangt, kijk je uit over de Golf van Salerno en over het Cilento-
gebergte. Een ander interessant bezoek zijn de Villa Cimbrone en de Villa Rufolo uit de 11e eeuw, 
die een inspiratiebron voor Wagner was en gekenmerkt door wordt een verscheidenheid aan 
stijlen: Arabisch, Siciliaans en Normandisch.  Villa Cimbrone, een 19e-eeuws herenhuis heeft 
prachtige tuinen en een ongeëvenaard uitzicht over de Golf van Salerno. Na het gehucht 
Castiglione doorkruist de route wijngaarden en citroenboomgaarden en dan langs enkele 
middeleeuwse trappen daal je af naar het mooie dorpje Atrani, zeer goed bewaard gebleven met 
zijn smalle steegjes. Vergezeld door prachtige panorama’s keer je terug naar Amalfi. 
 
Overnachting met ontbijt in Amalfi of Atrani 
Afstand: 7,5 km 
Wandeltijd: 3  uur  
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Dag 4 Het Pad van de Goden (Il sentiero degli Dei) 

Na het ontbijt neem je de lokale bus naar het kleine dorpje Bomerano, gelegen op de Agerola 
hoogvlakte. Vanaf hier begint het spectaculaire 'Sentiero degli Dei' ('Voetpad van de Goden') en 
begint een wandeling met weergaloze uitzichten. Dit pad was tot de 19e eeuw de enige manier om 
van de kleine geïsoleerde dorpjes naar de kleine terrasvormige velden en wijngaarden te komen. 
Tijdens de afdaling kun je het hele schiereiland en Capri aan de ene kant bewonderen, en de Golf 
van Salerno aan de andere kant. Dit bewonderingswaardige werk is gemaakt door de mens is om 
op deze steile terreinen een veilig gebied te creëren waar mensen beschutting konden vinden 
tijdens de barbaarse invasies na de val van het Romeinse rijk. Het klooster van San Domenico, 
vastgeklemd tussen de bergen, is een bewijs van deze moeilijke tijden. Na Montepertuso daal je af 
naar Positano. De kleurrijke huizen zijn gebouwd in de vorm van een amfitheater, met uitzicht op 

de zee, wat het dorp een uniek en een pittoresk aspect geeft. Vrije tijd om Positano te verkennen 
met de mogelijkheid om te zwemmen voordat je de bus neemt om naar Sorrento te gaan. 
 
Overnachting met ontbijt in Sorrento 
Afstand: 9 km 
Wandeltijd: 4 uur  
 
Dag 5 Pompeï en de Vesuvius 

Vanochtend ga je met de trein naar Pompeï, de grootste archeologische vindplaats in de wereld. 
Een uniek en buitengewoon voorbeeld van hoe het leven in het verleden was, voor altijd onder 
lava en as gefixeerd door de grote uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus, waarbij de 
inwoners van Pompeï werden begraven tijdens hun dagelijkse activiteiten. De belangrijkste plaats 
in deze stad was zonder twijfel het Forum, het oude plein, een enorme ruimte omringd door 
zuilen en verfraaid met marmeren beelden, waarvan alleen de sokkels nog over zijn. Een bezoek 
aan Pompeï geeft je een geweldig inzicht in het leven van een Romeinse stad, vooral wanneer je 
door de met strijdwagens gemarkeerde achteraf straten wandelt. Het is werkelijk fascinerend: de 
bijzondere fresco's die overal in de stad te zien zijn, de weelde van de villa's met hun atria en 
charmante peristylen, eigendom van de rijken en invloedrijken van die tijd. Bezoek het 
amfitheater en de Villa van de Mysteriën met de meesterwerkfresco's die de geheime Dionysus-
rituelen weergeven, de basiliek, tempels, openbare baden en het kleine Odeon voor 
muziekrecitals. 
Wil je ook een nog een mooie rondwandeling maken, dan raden we je aan om de Vesuvius te 
beklimmen. Er is een route die totaal anders is dan het standaard bezoek aan de Vesuvius (en 
normaal gesproken gesloten voor publiek), waardoor je compleet in een fascinerende wereld 
ondergedompeld bent! Bovendien is de 'nieuwe' stad Pompeï ook zeker een bezoek waard, al is 
het niet alleen vanwege het verbazingwekkende sanctuarium. Geniet van een ontspannen 
afsluitende ‘aperitivo’ om terug te kijken op een geweldige dag. 
 
Overnachting met ontbijt in Sorrento 
Afstand: 10 km 
Wandeltijd: 4,5 uur  
 
Dag 6 Capri 

Een verfrissende boottocht naar het eiland Capri. 
Het eiland heeft een diepe en ruige kustlijn, gekroond door de beroemde faraglioni, grote 
rotswanden en door talloze grotten met suggestieve lichtspelletjes. Hiervan is de bekendste de 
blauwe grot (Grotta Azzurra), nauw verbonden met de toeristische geschiedenis van Capri, een 
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favoriete bestemming voor reizigers en de internationale jetset, die elkaar ontmoeten op het 
beroemde piazzetta (pleintje), theater van het dolce vita van het eiland. 
Vanaf hier begint de wandeling door de betoverende steegjes van Capri, waar de Moreske invloed 
je overrompeld. Daarna gaat de wandeling bergopwaarts langs de overblijfselen van de Romeinse 
villa Iovis en de Villa Lysis, vrij onbekend, maar een van de beste plekken op Capri! Afdalend 
naar de ongerepte kustlijn van het zuidelijke deel van het eiland, kom je de Arco Naturale tegen, 
een natuurlijke brug, vele grotten en tenslotte de beroemde Faraglioni, drie kleine onbewoonde 
eilanden, net voor de zuidkust. Via de tuinen van Augustus en de indrukwekkende Via Krupp, 
een prachtige voetgangersroute, daal je af naar de charmante Marina Piccola, waar je met de 
lokale bus weer terugreist. 
Het is mogelijk om uw wandeling op vele manieren te verlengen of in te korten, afhankelijk van 
hoeveel tijd je wilt besteden aan wandelen, ontspannen of winkelen. 
 
Overnachting met ontbijt in Sorrento 
Afstand: 13 km 
Wandeltijd: 5 uur  
 
Dag 7 Einde van de reis 
Na het ontbijt eindigt deze reis door een fascinerend gebied. 
 

 
   
Hotels: 

Nachten 1, 2 & 3: De eerste drie nachten verblijft u in Atrani of Amalfi, oude stadjes van de  
       Amalfikust, in een gastvrij en comfortabel 3-sterren of 4- sterren hotel. Alle hotels 
       liggen centraal en op wandelafstand van de zee en de belangrijkste monumenten                    
       van het middeleeuwse stadscentrum. 
Nachten 4, 5 & 6: de laatste drie nachten overnacht u in Sorrento met zijn charmante historische 
        centrum, mooie parken en terrassen die over de Bai van Napels uitkijken. U  
        overnacht in een comfortabel 3 of 4 sterren hotel. Alle hotels liggen in het  
        centrum en op wandelafstand van het station en de haven. 
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Extra nachten  

Het is mogelijk om in elke accommodaties extra nachten te boeken. Er worden extra 
wandelmogelijkheden voorzien. Aan het begin of het einde van de tour is er ook de mogelijkheid 
om Napels en/of Pompeï te bezoeken, of om tijd op het strand door te brengen. De tour is 
eenvoudig uit te breiden met een paar dagen in Napels of op het eiland Capri. Er zijn meerdere 
goede accommodaties beschikbaar. Details en prijzen op aanvraag. 
 
 
Prijzen per persoon 2022:  

15/03 - 08/04/2022 en 01/10 - 31/10/2022 
In tweepersoonskamer   € 510 
Toeslag eenpersoonskamer    € 210 
 

09/04 - 30/04/2022 
In tweepersoonskamer   € 595 
Toeslag eenpersoonskamer    € 235 
  

01/05 - 30/06/2022   
In tweepersoonskamer   € 620 
Toeslag eenpersoonskamer    € 235 
 
01/07 - 31/07 and 01/09 – 30/09/2022 
In tweepersoonskamer   € 650 
Toeslag eenpersoonskamer    € 250 
 
01/11 - 10/11/2022 
In tweepersoonskamer   € 480 
Toeslag eenpersoonskamer    € 200 
 
Inbegrepen in de prijs: 

 Overnachtingen in *** / **** hotels met ontbijt  
 Routebeschrijvingen en kaarten 1:25.000 
 Toeristische informatie 
 24/7 assistentie 
 Bagagetransport 

 
Niet inbegrepen: 

 Lokale toeristenbelasting (direct af te rekenen in de accommodatie) 

 Reisverzekeringen 

 kaartjes voor bus, trein en boot 

 Lunch en diner 

 Alles wat niet vermeld wordt onder inbegrepen in de prijs. 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


