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Amalfi & Cilento

Onze route 

Van vliegveld Napels naar 
 Salerno (45 km over snelweg), 
dat gaat probleemloos. Voor 
de wonderschone kronkelweg 
langs de Amalfitaanse kust is 
echter te overwegen om met 
de lokale bus te reizen. Er is 
daar erg veel te zien, maar de 
drukke weg zelf vraagt alle 
aandacht. Door de Cilento  
rijden vonden wij een genot. 
Rustige wegen slingeren hier 
door zowel droomdorpen als 
natuurschoon. Zelden reden 
we meer dan 100 kilometer 
per dag. Een goede kaart is 
Michelin 362 Campania,  
Basilicata (1:200.000), ook al 
staan er niet alle wegen op.

Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano

‘The Cilento is an outstanding cultural landscape.’ En: ‘The remains of two major  
cities from classical times, Paestum and Velia, are found there.’ Dit en meer is te  
lezen op de site van de UNESCO-lijst van werelderfgoed, waarop Cilento sinds 1998 
staat, als nummer 842. Zie: whc.unesco.org/en/list/842. Daarnaast is de streek ook nog 
eens een UNESCO bioreservaat. De site van het Nationale Park Cilento e Valle di  
Diano is uitvoerig, maar Italiaans: www.cilentoediano.it. Veel Duitstalige info is  
te vinden op het www.nationalparkcilento.de.

Bijzondere plekken voor de nacht

De Amalfitaanse kust is rijk aan hotels en B&B’s. Iets minder  
accommodaties biedt de Cilento-kust en nog dunner bezaaid is het 
binnenland Toch is er meer dan voldoende, te vinden via internet 
(o.m. www.genius-loci.it) of de verderop genoemde reisgidsen. 

Wij sliepen uitstekend op deze vier adressen:
•  Cetara: sfeervol appartement in oud trapsteegje, met zicht dorp en zee, gehuurd 

via CeTour. Prijs: vanaf  € 350 per week. Op www.cetour.it vind je informatie (in 
het Engels, Duits & Frans) over appartementen langs de Amalfi-kust.   

•  Sant’Angelo a Fasanella: Agriturismo La Rocca degli Ulivi, S.P. 12 Volpino,  
slapen en (lekker!) eten tussen olijfbomen, met zicht op zwembad en bergen.  
www.laroccadegliulivi.it Prijs 2-pk met ontbijt € 60. 

•  Valle dell’Angelo: Locanda dell’Angelo, gastvrij topadresje, verstopt in middel-
eeuws bergdorp. 2-pk met ontbijt voor € 60, maar wij raden aan om ook voor een 
slow food-diner aan te schuiven. Tel: (+39) 0974942008, www.cilentoprodotti.it

•  Pisciotta: Hotel Marulivo, smaakvol boetiekhotel. Elf kamers met zicht op zee in 
voormalig klooster, 2-pk met ontbijt vanaf € 80. Bekijk de site en je bent verkocht: 
www.marulivohotel.it   

Hoe kom je er?

Transavia.com vliegt van Amsterdam naar 
Napels, tot 16 april vier keer per week en 
 daarna zes . Prijs: vanaf € 82 all in (enkele 
reis) of  € 151 (retour). Vliegtijd: circa 2 uur.  

Vervoer ter plekke

Een auto huren die op vliegveld van Napels 
klaar staat, kan al vanaf € 202 per week bij 
Sunny Cars (www.sunnycars.nl), en lezers 
van REIZEN Magazine kunnen hierop nog 
eens 10% korting krijgen, zie www.reizen.nl.  
Bij Sunny Cars biedt de mogelijkheid om  
klimaatneutraal te rijden en steeft ernaar  
auto’s inclusief CO2-compensatie aan te  
bieden. Overigens, vanaf Napels zijn Salerno 
en Pisciotta ook goed bereikbaar per trein. 

Georganiseerde reizen

Peter Hoogstaden, die ons rondleidde, stippelt 
vakanties uit voor reisorganisaties wereldwijd, 
zoals een 9-daagse wandel- of fietsvakantie 
voor SNP Natuurreizen (www.snp.nl) in de  
Cilento. Via zijn eigen organisatie, Genius 
Loci Travel, kun je een reis zoals wij die  
hebben gemaakt rechtstreeks boeken. Maar 
een andere reis (meer of minder sportief, via 
eenvoudige of luxe accommodaties) is ook  
mogelijk. Meer info: www.genius-loci.it (o.m. 
Nederlandstalig) en www.reizen-in-italie.nl

Oordeel van de schrijver

Redacteur Kees Lucassen (rechts op de foto): 
‘Bella Italia in optima forma, dat was deze reis.  
Achteraf gezien heb ik maar één fout gemaakt.  
De plekken langs de route waar ik graag met mijn 
vrouw had gezeten, zijn niet op twee handen te  
tellen. Mijn advies: ga, en neem je lief mee.’

Nu op www.reizen.nl

Extra foto’s & informatie bij dit artikel, plus een (downloadbare) reportage over Napels.

Passeggiare (= Wandelen)

REIZEN Magazine liep:
1) Vanuit Cetara ruim 2 uur tussen citroen-
boomgaarden. Van vijf routes, gemarkeerd en 
1 tot 6 uur lang, is info te krijgen bij Pro Loco, 
Corso Garibaldi 15, www.prolococetara.it  
De paden zijn mooi maar verre van vlak.
2) Vanaf het observatorium door de Monte  
Alburni, roodwitte markeringen volgend. 
Route naar een schitterend panorama, heen 
en terug in 3 uur.
3) Van Ottati naar de Risorgenza dell’ Auso, 
heen en terug in 2,5 uur. Voor avontuurlijke 
wandelaars, want zonder de beschrijving van 
Genius Loci had ik de route niet gevonden. 
4) Van Marina di Camerota naar Porto degli 
Infreschi, 2,5 uur. Neem water en zwembroek 
mee. Deze route eindigt waar toeristenboten 
aanleggen. Je kunt dus terug (of heen) per 
boot en dit is vooraf al te regelen in de  
haven van Marina di Camerota.
Meer wandelinfo biedt de Duitstalige site 
www.cilento-aktiv.info.

Mangiare (= Eten)

REIZEN Magazine beveelt aan:
•  Cetara: Ristorante San Pietro, Piazetta S. Francesco 2. Alles is lekker, 

maar de specialiteit is Garum (colatura) di alici. Hoe dat smaakt?  
Zie pagina 16. www.sanpietroristorante.it

•  Valle dell’Angelo: Locanda dell‘Angelo, zie Overnachten. Smakelijk slow food  
van louter lokale ingrediënten. www.cilentanaprodotti.it

•  Scario: Incontro, Via Lungomare Marconi, tel: 0974 371009. Cucina tipica,  zoals  
huisgemaakte fusilli met zeevruchten (voor € 12).

•  Pisciotta: Osteria del Borgo, topper in het Centro Storico (oude centrum),  
zie foto op pagina 22, tel: 0974 970113. 

Beste reisgidsen

•  Golf von Neapel, Kampanien, Cilento 
van Peter Amann (Reise Know-How 
Verlag Peter Rump/sept. 2008/€ 22).  
Goede Duitstalige gids, vol cultuur, 
achtergrondinfo en wandeltips. Zowel 
de Golf van Napels als de kust van 
Amalfi én Cilento worden beschreven.  
Dit jaar verschijnt een herziene druk.  

•  Cilento van Andreas Haller (Michael 
Müller Verlag/ 2009/ca. € 16). Duitstalig. 
Ook prima, maar beschrijft alleen de 
Cilento. Met o.m. 10 wandelingen.  
Te bestellen via internet.

•  Cilento Aktif van Peter Amann (Manke 
Verlag Peter Rump/2007/ca. € 10) is op 
dit moment het beste gidsje voor wie 

   op eigen houtje in de Cilento wil gaan    
   wandelen of fietsen. Ook hiervan 
   verschijnt dit jaar een actuele versie. 
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‘Ravello is dichter bij de hemel dan  
de zee.’ Weet u welke Franse schrijver 
(vervloekt & Nobelprijswinnaar ‘47) dit 
zei? Ga dan naar www.reizen.nl en maak kans 
op een ANWB Cadeaucard. Voor info over deze 
prijs, zie anwb.nl/cadeaucard. 

‘De weg langs de kust van Amalfi  
is zorgvuldig gemaakt, en wel zo 
dat hij overal net iets smaller is  
dan twee auto’s naast elkaar.’ 

John Steinbeck 1953


