
 

 

 

Baai van Napels en Amalfitaanse kust 4KIDS 
8-daagse reis met uitstappen vanuit Sorrento. De Baai van Napels is een zeer boeiende vakantieregio 

om cultuur op te snuiven voor jong en oud. De archeologische site van Pompei en de Vesuvius 

spreken heel erg tot de verbeelding van kinderen van alle leeftijden. En wat dacht u van een dagje 

Amalfitaanse kust in combinatie met een avonturenpark? 

Dag 1 : Napels - Sorrento (+- 53 km) 
Haal bij aankomst bij de luchthaven van Napels jullie huurwagen op en rijd naar jullie hotel in 

Sorrento, aan de overkant van de Baai van Napels. Onderweg kunnen jullie al een eerste glimp 

opvangen van de indrukwekkende Vesuvius die trots het landschap in de omgeving domineert. 

Afhankelijk van het uur van aankomst, hebben jullie eventueel nog tijd om de sfeer op te snuiven in 

het centrum van Sorrento en de indrukwekkende kustlijn te bewonderen. U logeert 7 nachten 

in Grand Hotel President 4*, Grand Hotel Vesuvio 4*, Grand Hotel Bristol 4* of Grand Hotel Minerva 

4*, allemaal met zwembad. 

Dag 2 : Napels (boottocht van +- 45 minuten) 
Vandaag gaan jullie samen met een Engels- of Franstalige gids op ontdekking in Napels, de meest 

Italiaanse stad van Italië. Vanuit de haven van Sorrento nemen jullie een boot naar de haven van 

Napels waar de gids jullie opwacht. Jullie zien o.a. Spaccanapoli, de opeenvolging van straten die de 

stad letterlijk in 2 splitst, het historische centrum met de vergane glorie van Via dei Tribunali, de 

mooie pleinen en Via San Gregorio Armeno, de straat van de kerststallen. Zuid-Italië heeft een hele 

traditie van kerststallen. In deze straat kan je de artisanale winkeltjes bekijken van de ambachtslui 

die deze kerststallen zo kunstig vervaardigen. Neem in de loop van de dag zeker even een pauze bij 

een pasticceria en proef er de typische Babà, een cakeje gedrenkt in rum met een echte Napolitaans 

koffie. Wist je trouwens dat Napels ook de bakermat van de pizza is? Voor de beste pizza’s moet je 

dus hier zijn! De gids blijft een halve dag bij jullie. De rest van de dag zijn jullie vrij. Jullie nemen de 

boot terug vanuit de haven van Napels naar de haven van Sorrento. 

Dag 3 : Sorrento - kookles 
Vandaag leren jullie wat geheimen van de Italiaanse keuken kennen en jullie mogen jullie gerecht 

uiteraard ook zelf opeten als lunch. In Piano di Sorrento, op ongeveer 7 km van jullie hotel, ligt 

agritursmo Galatea, waar ze jullie warm zullen verwelkomen. Hier leren ze jullie graag hoe makkelijk 

het is om met eerlijke, lokale producten de heerlijkste, typische gerechten van Campanië te 

bereiden. Jullie hoeven geen grote kokscapaciteiten te hebben, met passie voor koken en echte 

smaken kom je al een heel eind. Hier leren jullie ‘gnocchi alla sorrentina’ (pasta), een ‘parmiggiana’ 

(gerecht met aubergines, tomaat en parmiggiano) of pizza maken. Jullie krijgen ook een rondleiding 

op de agriturismo. De rest van de dag zijn jullie vrij. 



Dag 4 : : Amalfitaanse kust: Positano - Amalfi en Avonturenpark Valle 

dell’Irno (H/T +- 130 km) 
Vandaag wachten jullie adembenemend mooie landschappen en zeezichten en een bezoek aan de 

kunststadjes Positano (17 km), Amalfi (17 km verder) die op de lijst staan van UNESCO 

Werelderfgoed. Rij vanuit Sorrento (laatste stuk via nauwe kuststraatjes met prachtig zicht over de 

kust) naar Positano. De ingetogen, kleurrijke huisjes van Positano, geplakt tegen de rotsen zijn van 

een ontroerende schoonheid. Rij dan door naar Amalfi met zijn indrukwekkende kathedraal. Vanuit 

Amalfi is het een uurtje rijden naar Parco Avventure Valle dell’ Irno. Dit avonturenpark biedt 

hoogteparcours van verschillende moeilijkheidsgraden voor een adrenalinevolle belevenis tussen 

lianen, Tibetaanse bruggen, kabelbanen en katrollen. Rij nadien terug naar Sorrento. 

Dag 5 : Sorrento 
Vrije dag in Sorrento. 

Dag 6 : Pompei - Vesuvius (H/T +- 110 km) 
Vandaag rijden jullie met de huurauto samen met jullie gids die jullie opwacht bij vertrek in het hotel 

naar de Vesuvius. Jullie Frans- of Engelstalige gids toont jullie de weg naar 2 van de hoogtepunten 

van de regio. Pompei en de indrukwekkende vulkaan Vesuvius. Eerst beklimmen jullie de Vesuvius en 

eenmaal boven gekomen hebben jullie een indrukwekkend panoramisch zicht over de omgeving. 

Jullie hebben daar rustig de tijd om te genieten van het panorama. 

Nadien is er een typische lunch voorzien met wijndegustatie in een ‘tenuta’ in de regio. Hier kunnen 

de kinderen zich ook uitleven buiten, verschillende facetten van een ‘boerderij’ leren kennen en de 

dieren gaan bekijken. 

In de namiddag gaan jullie naar Pompei, de stad die in 79 v. C. helemaal bedolven werd onder de 

assen van een uitbarsting van de Vesuvius. Pompei is van onschatbare archeologische waarde 

spreekt heel erg tot de verbeelding. Jullie gids neemt jullie mee doorheen de stad, vertelt jullie hoe 

de mensen er leefden en toont jullie de best bewaarde huizen en de beroemde muurschilderingen. 

In de vooravond rijden jullie, samen met jullie gids terug naar Sorrento. 

Deze excursie (met of zonder lunch) kan ook gedaan worden aansluitend bij een Engelstalige groep 

met busvervoer vanuit jullie hotel. 

Dag 7 : Sorrento 
Vrije dag om te genieten van Sorrento, het spectaculaire zicht op de Vesuvius en van uw hotel. 

Dag 8 : Sorrento - Napels (53 km) 
Rij vanuit Sorrento naar de luchthaven van Napels en lever daar uw huurauto in. Of verleng uw 

vakantie in een hotel naar keuze. 

 

 

 

 


