
 

Vedi Napoli e poi muori?  
Neen, Napels zien en genieten! 

 
Culturele reis 28 september t.e.m. 2 oktober 2022 

Iedereen kent de uitdrukking Vedi Napoli e poi muori!  – Napels zien en dan sterven – We 
bedoelen het natuurlijk niet letterlijk, maar gebruiken het net als de Napolitanen om aan 
te duiden dat Napels zo’n overweldigende stad is, dat je eigenlijk nergens meer naartoe 
hoeft als je Napels eenmaal hebt gezien. 

In 1894 beschreef Louis Couperus het als volgt: ‘Napels, dat is het! Het ideale Zuiden van 
de fantasie: de zee blauw als zee maar blauw kan zijn: de punt van Sorrento en Capri 
schemerig omlijnd – van louter licht – in de verte; de Vesuvius, de berg vol inwendig 
vuurgeheim, en steeds met zijn op- en neerkronkelende witte wolkenpluim, die zich in 
een langzame, grijze zweving verijlt naar Capri heen…’ 

De Davidsfondsgroep zal in Napels door 2 gidsen rondgeleid worden (1 Engelstalig, 1 
Franstalig). Dankzij de oortjes mis je niets van de boeiende uitleg. We werken opnieuw 
samen met Italyscape: een specialist in culturele vakanties in Italië met de hoofdzetel in 
Turijn. 
 

Programma (onderhevig aan wijzigingen al naargelang Italiaanse omstandigheden) 

 

Mercoledí 28 Settembre 2022 

 
Samenkomst van de groep in Zottegem of Zaventem. We bekijken nog of we 
luchthavenvervoer inleggen of niet.  SN Brussels vliegt naar Napels om 10u45 (aankomst 
om 13u05).  We worden door onze gidsen opgewacht om samen te lunchen. Het wordt een 
traditionele lunch met o.a. cuoppo fritto. 
  
Na de lunch ontdekken we de binnenstad. Deze ontdekkingstocht brengt ons o.a. langs de 
‘gesluierde Christus’ in de barokke Sansevero kapel. In de Via San Gregorio Armeno 
bezoeken we de werkplaats van een ‘presepari’. We eindigen in Santa Maria delle Anime 
del Purgatorio in Arco; bij de Napolitanen bekend als de kerk  “de’ ’e cape ’e morte” (het 
hoofd van dood). Na het overschrijden van de dorpel begint een echte reis in de 
Napolitaanse cultuur tussen kunst, geloof, leven en dood.  
 
De bus brengt ons naar het  Montespina Park Hotel (4*) even buiten Napels  in Agnano 
Terme. We dineren samen in het hotel-restaurant.  
 

Giovedí 29 Settembre 2022 

 
‘s Morgens vertrekken we op naar het nationaal park Vesuvius. We wandelen samen met 
de gids naar de krater van de Vesuvius. Vandaar geniet je ook van een prachtig uitzicht op 
de golf van Napels. We lunchen samen in ‘una cantina’ waar we ook enkele lokale wijnen 
proeven.  
 
Na de lunch bezoeken we met onze gidsen de archeologische site van Pompeï. Op 24 
augustus 79 heeft de uitbarsting van de Vesuvius deze stad begraven onder een dikke laag 



as en ‘lapilli’. Vandaag hebben we hierdoor de kans om de stad te bezoeken zoals deze er 
uitzag vlak voor de catastrofe.  
 
We gaan met de bus terug naar het hotel waar we samen dineren.  
 

Venerdí 30 Settembre 2022 

 
Na het ontbijt, vertrekken we naar ‘i Quartieri Spagnoli’ in het centrum  van Napels. I 
Quartieri werden in de 16de eeuw tijdens de bezetting door de Spaanse soldaten gebruikt. 
We lopen door de smalle steegjes en ontdekken zo de ‘echte’ ziel van Napels. We genieten 
van een echte Napolitaanse koffie met een ‘sfogliatella’. De wijk werd lang beschouwd als 
‘gevaarlijk’, vandaag is het door de vele kunstwerken en street art opnieuw een veilige en 
gezellige wijk.  
 
We eindigen deze wandeling in een van de beste gastronomiewinkels van de stad waar we 
samen lunchen. 
 
In de namiddag wandelen we verder door het koninklijke Napels en Chiaia. inclusief het 
Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito en Castel dell'Ovo. We eindigen onze dag met een 
bezoek aan het opvallende San Carlo Opera Theater, het oudste operatheater van Europa 
en een echt artistiek juweeltje. De bus brengt ons terug naar het hotel. 
 
Na een welverdiende afkoeling in het zwembad, dineren we samen in het hotel.  
 

Sabato 1 Ottobre 2022 

 
’s Morgens nemen we de bus naar de Real Bosco di Capodimonte in Napels. Deze 
historische tuin was eerst een jachtreservaat rondom la regia di Capodimonte. Het park 
is ongeveer 134 hectare groot en telt  meer dan 400 verschillende plantensoorten, 
geplant over twee eeuwen. In deze ongerepte groene omgeving heb je een mooi uitzicht 
op de stad en de Golf van Napels.  
 
Om 11 uur worden we verwacht bij ‘associazone verace pizza napoletana’ voor een 
kookles. We leren pizza alla napoletana maken. De resultaten van onze eerste stappen 
als ‘Pizzaioli’ verorberen we samen tijdens de lunch. 
In de namiddag gaan we ondergronds: we bezoeken de Catacomben van San Gennaro. 
Dit is een ondergrondse begraafplaats uit de 2de eeuw na Christus in de wijk Sanità. We 
keren samen terug met de bus naar het hotel. 
 
We dineren ’s avonds een laatste keer in het hotel 
 

Domenica 2 Ottobre 2022 

 
Na het ontbijt, checken we uit en nemen de bagage mee in de bus.  
De buschauffeur zet ons deze keer af in de wijk Vomero. Hier bezoeken we het ‘Certosa di 
San Martino’. Dit is een van de grootste religieuze complexen van de stad. Het is een 
prachtig voorbeeld van barokke kunst en architectuur. Vanaf de binnenplaats kan je het 
‘Castel Sant’Elmo’ bewonderen.  
 
We vertrekken om 13.55 met SN terug naar Brussel. We landen om 16.55. Lunchen kan 
dus best op de luchthaven of op het vliegtuig (betalend) 
 



Verblijf 
 
Montespina Park Hotel (4*) even buiten Napels  in Agnano Terme Het hotel ligt 
midden in een park met duizend jaar oude bomen. De ideale bestemming, weg van het 
hectische tempo van de stad. Na een eventuele duik in het zwembad, dineren we elke 
avond samen in het hotel-restaurant. 

 
Kostprijs 
 
1.060 euro per persoon in 2-persoonskamer. Toeslag in single: 170 euro. 
 
Deelnamevoorwaarden 
Conform de nieuwe reiswetgeving is deze reis enkel toegankelijk voor leden van 
Davidsfonds Zottegem. De prijs werd zonder enige winstmarge berekend. Indien er 
onverwachte meeruitgaven zijn (bvb. luchthaventaksen, brandstoftoeslagen…), zullen we 
aan de deelnemers een navenante bijdrage vragen. Indien er onverwacht minder uitgaven 
zijn (lees: overschot), zal dit op een of andere wijze terugkeren naar de deelnemers. 
 
Inbegrepen 
Vlucht H/T met SN Brussels, overnachting op basis van 1 of 2-persoonskamer (kamer + 
ontbijt), bustransfers, alle activiteiten, toegangen, lunches, avondmalen zoals in het 
bovenstaande programma vermeld, professionele begeleiding door  lokale gidsen. 
 
Niet inbegrepen: luchthavenvervoer Zottegem - Zaventem en terug (+20 euro pp), 
dranken die niet in het forfait van de maaltijden zitten,  eventueel lunch op 2 oktober op 
de luchthaven. Persoonlijke uitgaven en uitgaven. 
 

Verzekering 
 
Door deelname aan deze reis verklaart elke deelnemer dat hij dit op eigen risico doet. We 
doen deze meerdaagse reis als een groep vrienden die samen op stap gaan en de eigen 
verzekeringsmechanismen dienen aangesproken te worden in geval er een probleem zou 
optreden. Wie een verzekering wenst af te sluiten dient dit zelfstandig te doen (bvb. 
bagage-, bijstands- en/of ongevallenverzekering...).   
 
Indien u om een of andere reden annuleert kan het zijn dat wij gemaakte kosten (vooral 
i.v.m. de vlucht en het hotel) niet meer kunnen recupereren.  

 
Inschrijven 
 
U kan voor deze reis inschrijven vanaf zaterdag 15 januari 2022 om 10.00 uur via de 
webstek van Davidsfonds Zottegem. U ontvangt dan een bevestiging en zodra u 
vervolgens het gevraagde voorschot betaald heeft bent u zeker van uw deelname. 
Wanneer u zou merken dat het contingent vol zit stuurt u een bericht 
naar Tinaverstuyft@gmail.com en komt u op de reservelijst te staan. Hier geldt: wie 
bovenaan staat, komt eerst aan de beurt. 

 
Nog vragen?  
Danny De Looze. danny.delooze.dfz@gmail.com of 0476 64 66 92. 
Tina Verstuyft. Tinaverstuyft@gmail.com of 0477 99 69 03. 
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