
ALGEMEEN

Meet the locals

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Iris woont samen met 
haar Napolitaanse partner 
en hun twee kinderen in 
Pozzuoli, een klein 

vissersdorpje dat tegen 
Napels aan ligt. Aan het 
strand en in het groen, 
vlak bij alle barretjes 
met perfecte espresso. 
Iris’ tips: eet verse 
sfogliatelle, ga naar 
Lungomare di Napoli, 
Decumani en de 
beroemde Pizzeria Da 
Michele.

LOCAL

napels

lerares & medewerker 
internationaal bedrijf

Iris de Brouwer

Best tips ever!
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TIME TO MOMO IN NAPELS

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. 
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje 
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de 
échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, 
terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste concept
stores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience. 
100% GOOD TIME!

NAAR NAPELS!

In deze veelzijdige, ZuidItaliaanse stad geniet je van kunst en opgravingen die 
teruggaan tot de Romeinse en Griekse oudheid, de vele kerken, architectuur, 
vakmanschap van hedendaagse kunstenaars en natuurlijk van het heerlijke eten. 
Maar wij laten je ook de minder bekende wijken van Napels zien, zoals Vomero 
en de Campi Flegrei. Loop door de kleine steegjes, proef de echte Napolitaanse 
pizza en drink een espresso staand aan de bar tussen de locals. Of bezoek met 
deze gids de interessante gebieden buiten de stad, zoals Pompeii en de Vesuvius.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, op je eigen tempo de stad en omgeving 
ontdekken en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. 
We leiden je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, 
galeries, winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we 
zelf graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een onaf
hankelijke redactie. Dit geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook 
voor de informatie in onze time to momo app en alle tips, themaroutes, wijk
informatie, blogs en selectie van de leukste hotels op www.timetomomo.com.
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ROUTE 1 > HISTORISCH CENTRUM & 
RIONE SANITÀ p. 18
Dit is het meest karakteristieke deel van Napels met in
drukwekkende bezienswaardigheden en de voor Napels 
zo typerende parallel lopende straten, de Decumani.

ROUTE 2 > CHIAIA, PIAZZA DEL PLEBISCITO & 
LUNGOMARE p. 38
Rondom het koninklijke Piazza del Plebiscito is veel te zien. Wandel of fiets 
op de boulevard of ga shoppen in de luxe winkelstraten van Chiaia.

ROUTE 3 > VOMERO & QUARTIERI SPAGNOLI p. 58
Vomero ligt op een heuvel. Via de trappen van de Via Pedamentina kom je 
in de levendige wijk Quartieri Spagnoli.

ROUTE 4 > CAMPI FLEGREI p. 78
De Campi Flegrei is een uniek gebied met veel 
historie uit de Romeinse en Griekse tijd. Ook 
natuur en sportliefhebbers komen hier aan hun 
trekken.

ROUTE 5 > VESUVIO, ERCOLANO & POMPEI p. 98
In het gebied rond de Vesuvius vind je vijf unieke 
opgravingen: van Romeinse villa’s tot antieke steden als 
Herculaneum en Pompeii. Een beklimming van de 
Vesuvius is een must.

het beste van napels in 5 routes



HISTORISCH CENTRUM 
& RIONE SANITÀ

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE + PIZZERIA STARITA 

+ NAPOLI SOTTERRANEA + SAN GREGORIO ARMENO 

+ MUSEO CAPPELLA SANSEVERO

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Napoli Sotterranea

// Een must bij een eerste 
bezoek aan Napels
// Veel belangrijke 

bezienswaardigheden
// Ga ’s ochtends in 

verband met de 
sluitingstijden

ROUTE 1
HISTORISCH CENTRUM & 
RIONE SANITÀ

OVER DE ROUTE
Deze route laat je kennismaken met alles wat Napels te bieden heeft. Het kan erg 
druk zijn in deze wijken; tijdens de lunchuren (tussen 13.30 en 16.30 uur) is het 
wat rustiger. Deze delen van het oude centrum zijn ook goed op de fi ets te doen. 
Bezoek als het niet nodig is Rione Sanità niet ‘s avonds.

OVER dE wijken
Dit deel van Napels is het meest kleurrijk. Ontdek het historische centrum met 
de kenmerkende Decumani: drie lange straten die parallel van oost naar west 
lopen. Ze zijn de zichtbare herinneringen aan het Grieks-Romeinse verleden van 
de stad. In de 6e eeuw voor Christus was dit gebied het Griekse stadscentrum 
en werd Neapolis genoemd, ofwel ‘nieuwe stad’. 

De beroemdste van de drie straten is de Via San Biagio dei Librei, in de volks-
mond Spaccanapoli genoemd. Hier bevinden zich veel bezienswaardigheden, 
goede pizzeria’s en leuke winkeltjes. Spaccanapoli loopt vanaf de Via Duomo door 
tot de Quartieri Spagnoli. Vanuit hoger gelegen locaties in de stad is de straat 
gemak kelijk te herkennen: een lange rechte lijn die dwars door het centrum loopt 
en zo de stad in tweeën splijt. Daaronder liggen de tunnels van het oude Neapolis.

De wijk wordt sterk beïnvloed door de universiteit en de talrijke studenten. Zo 
vind je hier het conservatorium, de kunstacademie en diverse faculteiten van de 
universiteit. Veel zaken richten zich op deze doelgroep: muziek- en kunstwinkels, 
drukkerijen en boekhandels. Uiteraard zijn er ook veel uitgaansgelegenheden.

Rione Sanità is een echte volkswijk met al haar voor- en nadelen. Het barst van 
de verborgen geschiedenis en cultuur; je kunt hier rustig 24 eeuwen teruggaan in 
de tijd. De mensen zijn er erg aardig, maar ga hier vooral overdag naartoe. 

Deze wijken hebben alles waar Napels voor staat: kunst, cultuur, religie, gas-
tronomie, maar ook het lawaai, de chaos en het Napolitaanse temperament. 
Dit deel van de stad wordt niet voor niets één groot openluchttheater genoemd!
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1  Museo Archeologico Nazionale
2  Bicycle House
3  O' Girasole Pancaffè
4  Volver Cafè
5  Libreria Berisio
6  Caffè Letterario Intra Moenia
7  La Stanza del Gusto
8  l'Etto
9  Spazio Nea
10  Libreria Colonnese
11  La Casa Brutta
12  Convento di San Domenico 

Maggiore
13  Museo Cappella Sansevero
14  Pizzeria Sorbillo
15  Il Complesso Museale di Santa 

Maria delle anime del 
Purgatorio ad Arco

16  Napoli Sotterranea
17  Complesso Monumentale San 

Lorenzo Maggiore
18  San Gregorio Armeno
19  Pizzeria Donna Sofia ai 

Tribunali
20  La Smorfia
21  Museo delle Arti Sanitarie & 

Farmacia Storica
22  Celanapoli
23  Palazzo dello Spagnolo
24  Trattoria Scugnizza
25  Pasticceria Poppella
26  Pizzeria Concettina ai Tre Santi
27  Palazzo Sanfelice
28  Catacombe di San Gaudioso
29  Museo del Tesoro di San 

Gennaro / Duomo
30  Ospedale delle Bambole
31  Legatoria Artigiana Napoli
32  Ristorante Tandem
33  Il Mantegno Vineria
34  Palazzo Petrucci Pizzeria
35  Complesso Monumentale di 

Santa Chiara
36  Ecomesarà
37  Chiesa del Gesù Nuovo
38  Luca Talarico 
39  Museo Hermann Nitsch
40  Calzature Artigianali Salvatore 

Ferrigno
41  Antica Pasticceria Flora
42  Pizzeria Starita

TIPS
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ROUTE 2 > CHIAIA, PIAZZA DEL PLEBISCITO & LUNGOMARE

ROUTEBESCHRIJVING 2 (ca. 8,5 km)

Start de dag met een bezoek aan het imposante kasteel 1 . Steek de Via Vittorio 
Emanule III over en loop naar rechts naar Piazza Municipio voor een tosti 2 . Daar-
na ga je rechtsaf de Via Paolo Emilio Imbriani in. Aan het einde sla je linksaf de 
Via Toledo in. Bezoek een galerie 3 , eet iets zoets 4  5 , ga rechts de Via Sergente 
Maggiore in voor een restaurant 6  of vervolg je route en sla links de Galleria 
Umberto in 7 . Bewonder het Teatro di San Carlo en het Palazzo Reale 8  9 . Ont-
dek Napels ondergronds en drink een drankje 10  11 . Rechts van het plein, voorbij 
Piazza Carolina, loop je de Via Gennaro Serra in om op avontuur te gaan in een 
ondergrondse passage 12 . Loop terug naar het plein en bezoek de kerk 13  14 . 
Loop via de Via Console Cesario richting zee. Een Vespa huren kan in de Via Santa 
Lucia 15 , de eerste afslag naar rechts. Ga aan het eind rechts en vervolgens links 
om op de Lungomare (boulevard) uit te komen. Loop door totdat je het Castel 
dell’Ovo ziet 16  en je een terrasje kunt pakken 17 . Terug op de Lungomare eet je 
een ijsje bij ROL 18 . Daarna kun je iets eten aan de boulevard 19  of in de zijstraat 
rechts in de Via Nicolo Tommaseo 20 . Aan het einde van die straat kun je een fi ets 
huren 21 . Ga  rechts en meteen links, shop tweedehands merkkleding 22  en be-
zoek een kunstgalerie in Via Vannella Gaetani 23 . Passeer Piazza Vittoria en shop 
voor handgemaakte stropdassen 24  of bezoek een 18e-eeuws monumentaal 
pand 25 . Slenter op je gemak door het park Villa Comunale 26 . Verlaat het park bij 
Via S. Pasquale en loop over de Riviera di Chiaia naar Villa Pignatelli 27 . Ga na de 
villa de tweede rechts, Via S. Maria in Portico. Neem de eerste rechts, daarna 
de eerste links en daarna weer eerste rechts voor het plastic-museum 28 . Loop 
richting piazza Amedeo waar je rechts Via Vittoria Colona in loopt waar je kunt 
shoppen 29  en een museum bezoekt in via dei Mille 30 . Ga tegenover het mu-
seum de straat Via Carducci in voor een vegan restaurant 31 . Neem daarna de eer-
ste links en tweede rechts om in Vico Belledonna te komen 32 . Loop deze door 
om bij Via Bisignano een tas te shoppen 33 , ga rechts en de eerste rechts voor 
een mozzarella-restaurant 34 , loop links Via Alabardieri op 35 . Ga aan het einde 
links. Beslis aan het einde van Via S. Caterina of je rechtdoor gaat naar Via Chiaia 
om te shoppen 38  om uiteindelijk weer bij Piazza Plebicito uit te komen. Of ga aan 
het begin van Via Chiaia links de Via Filangieri in om te shoppen 36  en rechts de 
trappen omhoog te volgen naar Rampe Brancaccio. Volg deze weg omhoog en 
bezoek een uniek fashion- museum 37 . Vervolg je weg op Vico Mondragone en 
neem de eerste rechts. Neem op Via Giovanni Nicotera de lift die je naar beneden 
brengt naar Via Chiaia. Hier kun je nog verder shoppen 39 .

M

M

M

M

START

FINISH

ROUTE 2

ROUTE 3

 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN

 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN

 >> LEUK OM TE DOEN

legenda
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ROUTE 1 > HISTORISCH CENTRUM & RIONE SANITÀ

BEZIENSWAARDIGHEDEN

1  Pas na een bezoek aan Museo Archeologico Nazionale is de bezichtiging 
van de opgegraven stadjes rondom de Vesuvius compleet. Hier vind je een gigan
tische collectie mozaïeken, fresco’s, sculpturen en alledaagse voorwerpen uit 
onder meer Pompeii en Hercolaneum, die eeuwenlang onder het as en de lava 
hebben gelegen.  
piazza museo nazionale 19, www.museoarcheologiconapoli.it, telefoon 0814422149, 

open ma 9.0019.30, wozo 9.0019.30, entree € 12, metro 1 museo

12  Het Convento di San Domenico Maggiore, dat samen met de kerk een 
complex van majestueuze proporties vormt, is een prachtig voorbeeld van de 
rijke geschiedenis van Napels. Vroeger zat hier de theologische faculteit, nu is 
een deel nog steeds in gebruik als klooster. Vaak worden er interessante ten
toonstellingen gehouden en zijn er culturele activiteiten. 
piazza san domenico maggiore 8a, www.comune.napoli.it, open maza 10.0017.00, 

entree afhankelijk van tentoonstelling, metro 1 dante

13  Een bezoek aan Museo Cappella Sansevero is onvergetelijk. Deze familiekapel 
is in de 17e eeuw ontworpen door Raimondo di Sangro, prins van Sansevero. Hij 
stond bekend als uitvinder, wetenschapper, occultist en grootmeester van de vrij
metselarij. In het midden van de kapel ligt het meesterwerk: een sculptuur van 
de gesluierde Christus, gemaakt uit één stuk marmer.  
via francesco de sanctis 1921, www.museosansevero.it, open ma & woza 9.3018.30, 

zo 9.3014.00, entree € 7, metro 1 dante

15  Il Complesso Museale di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco 
is een bijzondere combinatie van geloof en cult. Bij de ingang vallen direct de 
doodshoofden op. De kerk is vrij toegankelijk, maar de rest van het complex 
is alleen te bezoeken met een gids.  
via dei tribunali 39, www.purgatorioadarco.it, telefoon 081440438, open mavr 

10.0014.00, zazo en feestdagen 10.0017.00, prijs € 5, metro 1 dante/museo

17  Bij een bezoek aan Napels hoort ook een bezoek aan de oorsprong van de 
stad, die bijna drie eeuwen teruggaat in de tijd. Dit kun je op een mooie manier 

37
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ROUTE 1 > SÉ, SÃO NICOLAU & VILA NOVA DE GAIA

neo-moorse stijl en weelderige ornamentuur iconisch. Het paleis fungeert als decor 
voor diverse culturele evenementen, zoals de jaarlijkse wijnproeverij.
rua de ferreira borges, www.palaciodabolsa.com, telefoon 0223399000, open ma-zo 

9.00-18.30, entree € 8, metro d são bento

ETEN & DRINKEN

8  Op de hoek van de straat, weg van de drukte en naast een tunnel die van de 
Dom Luis-brug komt, vind je The Wine Box. Hier kun je kiezen uit een zeer grote 
verscheidenheid van wijnen en tapas; dit is een topplek voor de liefhebber. De 
plek doet zijn naam eer aan: het hout van wijndozen komt op meerdere manieren 
terug in het interieur. Ook zijn er vaak aanbiedingen en happy hours, en het 
vrien delijke personeel weet erg veel over wijn!
rua dos mercadores 72, www.thewineboxporto.com, telefoon 0222034100, open ma 

10.00-0.00, di-wo 16.00-0.00, do-zo 10.00-0.00, prijs € 10-15, metro d são bento

9  My Ribeira is een typisch voorbeeld van een oud Portugees pand, gecombi-
neerd met Noord-Europees design. Eigenlijk is het een hotel, maar de eetkamer 
beneden is een perfecte plek voor een kop koffie na je wandeling door de donkere 
steegjes van het oude Ribeira.
rua clube fluvial portuense 8, www.myribeiraguesthouse.com, telefoon 0220115359, 

open dagelijks 9.00-20.00, prijs € 5, metro d são bento

10  In de ‘buik’ van Ribeira, waar deze route je met opzet doorheen leidt, stap je 
bij Escondidinho do Barredo zo moeders keuken binnen. Bij binnenkomst word 
je vriendelijk toegelachen door drie generaties kokkinen, waarna je plaatsneemt 
aan een tafeltje tussen de dikke middeleeuwse muren. Hier bestel je geen maaltijd, 
maar meerdere hapjes. Het eten is zeer lokaal; hopelijk heb je dus avontuurlijke 
smaak papillen! Bestel vooral een bacalhau-‘pannekoek’ patanisca met vinho 
verde. Of sardientjes.
rua canestreiros 28, telefoon 0222057229, open ma-vr 12.30-22.00, prijs € 8

11  Een beetje verscholen achter de helling van de kade en de oude muur vind je 
het schattige Casinha São João. Een familierestaurant met versgemaakte 

8
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ROUTE 4 > CAMPI FLEGREI

dag wordt het buitenterras geopend en kun je op deze karaktervolle plek genieten 
van de verse, voornamelijk visgerechten. 
via serapide 3, www.ristorantescapricciatiello.it, telefoon 0815264054, open ma & 

woza 12.3015.30 & 19.0023.30 zo 12.3016.30, prijs € 20, cumana halte pozzuoli 

SHOPPEN

15  Savio is een dames en herenmodezaak. De locals zeggen dat je goed voor 
de dag komt, als je je hier laat aankleden. De winkel biedt veel goede merken 
en gespecialiseerd personeel, dat Engels spreekt. De voetballers van het Na
politaanse voetbalelftal zijn hier zeer gewaardeerde klanten.
corso della repubblica 11, www.saviomoda.it, telefoon 0813031075, open ma 

16.3020.30, diza 9.3013.00 & 16.3020.30, metro cumana pozzuoli

16  Een werkplaats en winkel in één, gespecialiseerd in alles van keramiek, van 
tegels tot borden en schalen. In de Campi Flegrei worden regelmatig oude Ro
meinse tegelvloeren gevonden die niet meer compleet zijn. In Ar.Kè gebruiken 
ze de techniek van vroeger om de vloeren weer compleet te maken.
via giuseppe mazzini 32, fb arkè ceramica pozzuoli, telefoon 08119669251, open maza 

9.0013.00 & 16.0020.00, metro cumana pozzuoli

19  Maliluk is een initiatief van de sympathieke Pina, een kunstenares met een 
hart voor haar omgeving. Ze houdt dit atelier open samen met haar vader. Zij 
maakt en verkoopt sieraden en meubels, hij maakt en verkoopt kunststukken.
via portonova 10, telefoon 03476155184, open maza 9.0013.00 of op afspraak, metro 

cumana pozzuoli

20  Lekker shoppen doe je bij Momi Headmade. Deze 'leerkunstenaars' maken 
onder andere originele en creatieve tassen en hoeden gemaakt van leer. 
via domenico goglia dei mille 17, www.momiheadmade.com, telefoon 0813420650, 

open ma 16.3020.00, dizo 10.0013.30 & 16.3020.00, cumana halte pozzuoli

27  Bazar del Porto Souvenir verkoopt naast traditionele souvenirs ook alle 
soorten en maten zomerhoeden. Handig om nog even snel een aankoop te 

23 13
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39  In een piepklein zijstraatje van de Via Chiaia zie je opeens de vrolijke winkel 
Happy Vintage To You. Het zaakje is niet erg groot, maar de collectie is daaren
tegen heel uitgebreid. Ze verkopen er naast vintage kleding ook zonnebrillen, 
tassen en andere accessoires. Je kunt er zelfs terecht voor muziek. Neem de 
tijd en neus op je gemak rond.
via chaia 18, fb happy vintage to you, telefoon 32925275, open dagelijks 9.0020.00, 

metro 1 municipio 

 

LEUK OM TE DOEN

8  Het Teatro di San Carlo is het oudste operahuis van Europa. Vroeger werd 
er volop gekaart en geborreld door het publiek. Het theater is te bezoeken met 
een gids, maar leuker is natuurlijk om er een voorstelling te bekijken. Het opera
seizoen loopt van eind januari tot mei, het balletseizoen van april tot begin juni.
via san carlo 98f, www.teatrosancarlo.it, telefoon 0817972111, openingstijden afhankelijk 

van voorstellingen, metro 1 municipio/toledo

10  Je begrijpt Napels pas echt na een bezoek aan het oude, antieke Napels met 
LAES - La Napoli Sotterranea. Dit ondergrondse gangenstelsel, waar veel toe
risten en zelfs Napolitanen niet vanaf weten, is alleen te bezoeken met een gids. 
Bel om een afspraak te maken of ga op de aangegeven tijden naar het beroemde 
Caffè Gambrinus op Piazza Trieste e Trento. Een ervaren Engelssprekende gids 
neemt je mee op avontuur door het ondergrondse, verborgen Napels.
vico s. anna di palazzo 52, www.lanapolisotterranea.it, telefoon 081400256, open do 

21.00, za 10.00, 12.00, 16.30 & 18.00, zo en feestdagen 10.00, 11.00, 12.00, 16.30 & 

18.00, prijs € 15, metro 1 toledo

15  Huur een Vespa bij Vespa Sprint en voel de vrijheid. Je komt net iets verder 
de stad in (en uit), waardoor je er nog meer van ziet. Vanaf dit punt kun je mooi 
over de boulevard toeren, Posillipo doorkruisen en de stad inrijden. Begeef je 
tussen de Italianen en je voelt je echt geen toerist meer.
via santa lucia 32, www.vespasprint.it, telefoon 0817643452, open dagelijks 9.0020.00, 

prijs vanaf € 18 per uur, metro 1 municipio

ROUTE 2 > CHIAIA, PIAZZA DEL PLEBISCITO & LUNGOMARE 16 23
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TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights. 
Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken en bezienswaardig
heden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze staan hieronder kort 
toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken vanuit het centrum, 
maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  Het vruchtbare schiereiland Sorrentina is gemakkelijk te bereiken met de 
Circumvesuviana vanaf het centraal station van Napels. Loop een van de vele 
wandelroutes, bijvoorbeeld die over het ‘godenpad’ (Sentiero degli Dei), terwijl 
je geniet van de schitterende uitzichten. Je komt langs traditionele dorpjes en 
fruitbomen vol enorme citroenen. Deze worden gebruikt bij het maken van de 
citroenlikeur limoncello. Na je tocht kun je luieren op een van de strandjes of ver
der reizen naar Sorrento of Amalfi.
sorrentina, www.sorrentotourism.com, telefoon 0818074033, circumvesuviana

B  Posillipo ligt op een heuvel en is het kleine schiereiland dat Napels van de 
Campi Flegrei scheidt. Onderzoekscentrum Gaiola organiseert vanuit hier excur
sies op en rond de zee. Kijk op www.gaiola.org voor meer informatie. Bezoek 
ook het Parco Archeologico del Pausilypon met de Grotta di Seiano. Vissersdorpje 
Marechiaro, bezongen in het lied Marechiaro van Salvatore di Giacomo, is dé 
plek om te dineren met romantisch uitzicht. Vanuit park Virgiliano is het uitzicht 
even spectaculair (www.virgiliano.it).
posillipo, metro 2 mergellina, bus 140, f9 (grot van seiano)

C  Het Bosco di Capodimonte werd tijdens de Bourbonmonarchie aangelegd 
voor de koning en zijn gasten. Ze kwamen er geregeld jagen en vissen. Nu is 
het een prachtig park waar de Napolitanen graag wandelen en fietsen. In het 
bijbehorende paleis is Museo di Capodimonte, met een bijzondere verzameling 
schilderijen van onder meer Bruegel, Caravaggio en zelfs Warhol.
via miano 4, www.boscodicapodimonte.it, telefoon 0817499151, open park dagelijks 

okt & febmrt 7.4518.00, novjan 7.4517.00, aprsep 7.4519.30, museum madi & 

dozo 8.3019.30, entree park gratis, museum € 7,50, bus r4 en c63

ALGEMEEN B
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HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediën
ten voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk. Een 
hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in stapt.

Goede buurten om te overnachten zijn in of rond het oude centrum. De hotels 
rond het Centraal Station zijn meestal wel goedkoper, maar de omgeving is niet 
echt een aanrader. Een andere mooie uitvalsbasis is Pozzuoli, in de Campi Flegrei. 
Er is een goede verbinding met Napels en de eilanden en je kunt van natuur, zee 
en strand genieten. De drukste periodes zijn van april tot en met oktober en 
rond kerst. Op www.timetomomo.com vind je veel tips voor leuke overnachtings
adressen.

ALGEMEEN

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.



En ga voor nog meer informatie, de 
leukste wijken, de fijnste hotels en de 
laatste nieuwe tips over Napels naar
www.timetomomo.com/napels
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Geniet elke seconde en 
maak van je citytrip een 

feel good experience
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