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Pastellfärgade hus i Positano
Omslagets baksida, medurs från vänstra 
hörnet Väggmålning i Pompeji; Villa Rufolos 
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påpekanden av eventuella felaktigheter i 
guiden för korrigering i kommande utgåvor. 

Skriv till: info@reseforlaget.se

Följ gärna Reseförlaget på Facebook!





Det är svårt att inte falla för den här regionen: färgerna, historiens 
vingslag, naturens skönhet. Och vad kunde vara mer under bart 
än att se solen gå ned över Neapelbukten från Castel dell’Ovo, 
upp  täcka historiska skatter på Museo Archeologico Nazionale, 
av  nju ta en neapolitansk pizza rykande het från ugnen, beundra 
de pastell färgade husen i Positano eller dricka en limoncello i 
Amalfi? Här finns möjligheter att göra allt det, i omgivningar som 
är oförglömligt vackra.  

Ägna dig åt att utforska de kultur- och konstskatter som väntar 
bara ett stycke innanför kusten. Res bakåt i tiden till de antika 
städerna Pompeji och Herculaneum eller besök världens bäst 
bevarade grekiska tempel vid Paestum. Åk till ön Capri för att 
besöka Axel Munthes vackra villa och bada i det varma Medel-
havet, eller låt det storslagna Reggia di Caserta slå dig med häp -
nad. Det här är ett av Italiens mest varierade och intagande om -
råden att resa i, och det finns mängder av saker att se och göra.

Oavsett om du stannar över helgen eller en vecka samlar vår 
Topp 10-guide det allra bästa som regionen har att erbjuda, från 
Spaccanapolis livliga gator till Ravellos panoramavyer. Boken 
är fylld av tips och ger dessutom fem rundtursförslag. Lägg till 
inspirerande foton och detaljerade kartor, och du får ett helt 
oumbärligt ressällskap i fickformat. Mycket nöje med boken  
– och i Neapel och på Amalfikusten!

Från livliga gator till solkyssta stränder, hisnande klipp
vägar, antika tempel och öparadis – Neapel och Amalfi
kusten är en skattkista av histo ria, kultur och vacker  
natur. Med Topp 10 Neapel och Amalfikusten ligger 
regionen för dina fötter. 

Välkommen till 

Neapel och 
Amalfikusten

Medurs uppifrån: Ön Procida; Spaccanapoli, Neapel; Villa Cimbrone, Ravello; Amalfi  
i fågelperspektiv; fresk i Villa dei Misteri, Pompeji; Blå grottan, Capri; Heratemplet,  
Paestum
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ASTRICIO

Pompeji

2 Amfiteatern
Längst österut lig

ger amfi teatern (ovan), 
med sin typiska ovala 
form – dock är den liten 
med romerska mått 
mätt. Det var den första 
i sitt slag som byggdes 
för gladiatorspel. 

5 Menanders 
hus

Det här eleganta huset 
(ovan) består av ett 
atrium, en peristyl och 
termer. Det visade sig 
vara en skattgömma av 
silverföremål, som nu 
visas på arkeologiska 
museet i Neapel.

4 Teatern
Den stora tea

tern från 100talet f.Kr. 
byggdes enligt grekisk 
modell, och utnyttjade 
mar kens sluttning för 
cavea (åskådarläktarna).

3 Stabianska 
termerna

Väster om Via Stabiana 
ligger stabianska ter
mer  na, som byggdes på 
300talet f.Kr. De stuck
prydda valven i männens 
om  klädningsrum har bil 
der av nymfer och eroter. 6 Bordell

Lupanariet,  
som är den största  
av ruin staden Pompejis 
bordeller, pryds av 
fresker med erotiska, 
och ibland explicita 
motiv, som ger en led
tråd till hur man såg på 
sex på den här tiden. 

30 ❯❯ Topp 10: Neapels och Amalfikustens höjdpunkter

För två tusen år sedan var det få som visste att Vesuvius var en vul
kan, men 62 e.Kr. inträffade något som skulle visa sig vara ett för   
skalv, och som ska da  de såväl kuststaden Pompeji som andra stä der 
i om  rådet. Fle ra år senare höll invånarna fortfarande på att re  pa   re  
ra sina hem och offent  liga byggnader. Då, år 79, kom det för     ödan    de 
ut  brot tet. Utbrottet var en enorm katastrof för alla drab ba  de, men 
in   ne  bar också att den antika kulturen bevarades som en tids  kap  sel. 
Det skulle dröja hundratals år innan staden upptäcktes. 

Forum
I varje romersk 

stad kretsade handeln,  
sam häl let, politiken och 

re  li  gio nen kring forum 
(t.h.), van ligt vis ett avlångt 

rektangulärt område.

1 
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8 De gyllene 
amo riner- 

nas hus
Det påkos ta  de 
huset fick namn 
efter blad gulds
deko ra tio nerna 
av amoriner 
i sov rum met. 
Huset ägdes av 
Neros andra hustrus 
familj, Poppaea. 
Trädgården ut 
smycka des med 
skulpturer, 
marmorbord 
och en damm.

9 Faunens hus
Den en meter 

höga bronsstatyn 
av en dansande 
faun (t.v.), som 
hittades mitt i bas

sängen på gården, 
har gett namn åt 
det här huset, som 
bredde ut sig över 
ett helt kvarter. 
Vägg utsmyckningar 
och mosaikgolv av 

marmor i opus 
sectile kan 
också beskå

das här.

VESUVIUS

För antikens invånare 
var Vesuvius rätt och 
slätt ett berg, täckt av 
vegetation och vin 
odlingar, tills det fick  
sitt berömda utbrott  
79 e.Kr. Ytterligare minst 
fem ut brott har regi
stre rats de senaste 400 
åren, och experterna 
be  dö mer att ett utbrott 
kan ske igen när som 
helst. Senaste ut  brot   tet  
in  träffade 1944. Un  der  
den väldiga rök    ply   men 
gick även vul    ka   nens 
spet siga topp förlorad.

VIKTIGT ATT VETA 

KARTA E4 • Via Villa 
dei Misteri 2 • 081 857 
53 47 • www.pompeii 
sites.org

Öppet 9–19.30 dagl 
(till 17 nov–mars); sista 
inträdet 1,5 timme  
före stängning

Inträde: 13 €

Herculaneum, Oplontis 
och Stabiae: 8.30–19.30 
dagl; Herculaneum 11 €; 
Oplontis 7 €; samlings
biljett finns för 22 €

Villa dei Papiri: 9–12 
lör–sön; måste bokas 
i förväg via www.
arethusa.net

Vesuvius krater: 9–17 
dagl (till kl. 15 nov–feb; 
till kl. 16 mars & okt); 
inträde 10 €

• Det finns kaféer vid 
både Pompeji och 
Herculaneum.
• Guidade rundturer  
i områdena kan bokas 
genom att ringa 081 
857 53 47.
• Vissa av husen hålls 
ibland stängda på 
grund av restaurerings
arbeten.

0 Via dei Sepolcri och Mysterievillan
Gravarnas väg löper utanför stadsportarna 

eftersom man var rädd för att de döda skulle bringa 
olycka. Utanför stadsmuren ligger den lantliga 
Mysterievillan med 90 rum, där man kan kika in  
på hänförande väggmålningar.

7 Vettiernas hus
Det här är ett av de vackraste husen i 

Pompeji. Inuti finns makalösa målningar och  
friser med mytologiska motiv.

Pompeji och Herculaneum ❮❮ 31

Karta över Pompeji

300 meter
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Det här området har en närmast bedövande skönhet, med grön 
klädda klippor som stupar brant i ett blått hav. Det var till de här 
öar na som grekerna först kom med sin utvecklade kultur, det 
var här som de romerska kejsarna levde i ofattbart överflöd, och 
det är hit som världens mest glamourösa kändisar har åkt på 
lyx  semester på senare år. När den amerikanska författaren John 
Steinbeck såg Amalfikusten för första gången rördes han till tårar. 
Han var inte den första – och kommer heller inte att vara den sista 
– att över väldigas av det här områdets känsloladdade skönhet. 

Staden Forio på Ischias klippor

OMRÅDESKARTA
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Föregående uppslag Färgglada båtar på stranden vid Cetara, Amalfikusten
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1 Ischia
KARTA B4 

Ön Ischia kröns av en utslocknad 
vulkan, Monte Epomeo (788 m ö.h.). 
De många varma källorna i området 
(några av dem är radioaktiva) har 
lockat besökare sedan antiken. Ön 
ser oländig och skogklädd ut, men 
har också långa härliga stränder. 
I likhet med Capri har Ischia haft 
sin beskärda del av kända invånare 
– på 1800-talet skrev den norska 
dramatikern Henrik Ibsen Peer 
Gynt under sin vistelse här, och 
på 1900-talet väckte den brit tis -
ka poeten W.H. Auden och hans 
homo sexu el la krets anstöt bland 
lokal     borna. Ön var den förs ta platsen 
i området som kolo niserades av 
grekerna, på 700-talet f.Kr.  

2  Paestum
Paestums antika grekiska 

temp el (s 38–39) hör till de mest 
välbehållna – och mest stämnings-
mättade – som överlevt till modern 
tid, även in  räk nat templen i Grek-

Grekisk tempelruin, Paestum

land. Utöver dessa vackra och 
storslagna tidlösa byggnader finns 
det även oräkneliga andra skatter 
bland lämningarna av den grekisk-
romerska staden som blomstrade 
i omkring tusen år. Det underbara 
museet på platsen visar många av 
de unika fynden, till exempel de 
enda kända grekiska målningar 
som överlevt tidens tand. Freskerna 
hämtades från en grav i närheten, 
och skildrar bland annat en glad  
fest med älskande par och en be -
römd dykare – möjligen en metafor 
för grekernas föreställning om livet 
efter detta.
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3 Procida
KARTA B4 

Procida är mindre än Capri och 
Ischia och betydligt mindre turistig. 
Hit kommer kulturintresserade 
semesterfirare som vill ha lugn och 
ro. Ön är mycket bördig och känd 
för sina citroner, som anses vara 
de bästa i hela regionen. Öns mest 
framträdande drag är dock den 
unika arkitekturen. De färggranna 
husen längs Marina Chiaiolella, 
Marina Corricella och Marina di 
Sancio Cattolico är kända för sina 
valv (de är byggda för båtförvaring), 
bågar och trappor.  6 Sorrento

KARTA D5 
Trots tjusiga hotell och branta klip-
por är det svårt att bortse ifrån att 
Sorrento kan vara ganska trafikerat 
och kaotiskt. Ändå har staden varit 
en semesterort sedan 1700-talet – 
Casa nova och Goethe är två kända 
gäster från förr – och de gamla 
gränderna har hög charm faktor.  

7 Capri
Den här mytomspunna ön har 

haft sina belackare – genom åren 
har den beskrivits som ”en brant 
klippa med dyra kaféer”, och under 
antiken ledde Tiberius be  ryk tade 
busstreck till att ön fick ett envist 
dekadent rykte, som 1950-talets 
festande spädde på. Men den som 
dröjer sig kvar kommer att upptäcka 
det verk liga Capri bortom myten – en 
värld av traditionellt bondeliv, vacker 
vand ringsterräng och ett gnistrande 
blått hav för bad och båtliv. En ö som 
äger en obestridlig dragningskraft 
(s 34–35).

Färgglada hus på Procida

Faraglioniklipporna, Capri

VANDRINGSTRAKTER

I den här regionen finns fortfarande en 
hel del orörd natur. En av Capris finaste 
vandringsleder går längs Scala Fenicia 
upp till Anacapri och sedan upp på 
toppen, Monte Solaro. På Ischia kan 
man gå uppför Via Monterone eller Via 
Bocca från Forio och genom Falanga
skogen till toppen av Monte Epomeo. 
På Amalfikusten bjuder leden Sentieri 
degli Dei, ovanför Positano, på vackra 
vyer mellan Monte per tuso och Nocella.

102 ❯❯ Neapel och Amalfikusten område för område

4 Cava de’ Tirreni
KARTA F4 • Klostret: öppet 

8–12, 16–17.30 dagl; måste förbokas 
(347 194 69 57)
I en bergig dalgång norr om Amalfi-
kusten ligger en stad som växte fram 
på medeltiden tack vare benediktin-
klostret Badia della Santissima 
Trinità (den heliga treenighetens 
kloster) som grundades 1011. Ett 
besök i klostret och den medeltida 
Borgo Scacciaventi i stadskärnan är 
som att färdas i tid och rum. 

5 Salerno
KARTA F4 • Katedralen: Piazza 

Alfano I • Öppet 8.30–20 mån–lör, 
8.30–13, 16–20 sön
Staden har i stort sett förbisetts av 
turistindustrin, men restau reringen 
av den gamla stadskärnan har väckt 
ett visst intresse. Den romanska 
katedralen är en påminnelse om 
att Salerno var huvudstaden i södra 
Italien på 1000-talet.



8  Amalfikusten
KARTA E5 

Berömda Costiera Amalfitana lever 
upp till de högst ställda förvänt ning ar. 
Den slingrande kustvägen bjuder på 
hisnande panoraman, och några av 
städerna ser ut att trot sa tyngd lagen 
där de klänger sig fast vid branta 
sluttningar. Skönhet och historia vart 
man än vänder sig, och de flesta 
vänder sig mot städerna Amalfi, 
Posi  tano och Ravello (s 36–37). Strän   -
derna är steniga men ack så vackra, 
och det här lodräta kust   para  di set är 
en fröjd att utforska närmare. 

Staden Amalfi på Amalfikusten

EN DAGS ÖLUFF

Se karta s 100–101

FÖRMIDDAG

Turen börjar på ön Procida. För 
att komma dit får man antingen 
ta den första bärplansbåten från 
Neapel-Beverello (40 min) eller 
första färjan från Pozzuoli (30 
min). Man anländer till Marina 
Grande och möts av synen av 
fiske  båtar och hamnens färg gla-
da hus. Ta en rask promenad till 
öns högsta punkt, Terra Murata 
(”den muromgärdade staden”).

Väl tillbaka i marinan kan man 
vila benen på Bar Capriccio (Via 
Roma 99), i väntan på att ta bär-
plansbåten över till Ischia (s 101).

På Ischia kommer man i land i 
Casamicciola, öns näst största 
hamn, där man kan äta lunch 
(fre–sön) på den underbart 
rustika Il Focolare (Via Cretajo al 
Crocefisso 3).

EFTERMIDDAG

Efter lunchen tar man en tur runt 
ön med glasbottnad båt (avgår 
14.30), och stannar till i staden 
Sant’Angelo. Njut av utsikten, 
koppla av i hamnen eller pro-
menera längs klippan ovanför 
stranden Maronti.
Här kan man välja att övernatta 
på något av hotellen i Casa-
mic cio la eller ta bärplansbåten 
tillbaka till fastlandet. Om man 
stannar kan man nästa morgon 
ta bär plansbåt eller någon av 
färjorna till Capri (s 34–35). Ta 
berg banan till staden Capri och 
följ skyltarna till Villa Jovis för  
att njuta av utsikten där, eller  
ta trapporna (eller åk buss) upp 
till Villa San Michele.

Öarna, Sorrento och södra delen ❮❮ 103

9 Massa Lubrense
KARTA D5 

Den här byn väster om Sorrento 
är bara en av flera byar med små 
fiskehamnar. Det är sällan mycket 
folk här, och utsikten över Capri från 
utsiktsplatsen vid Largo Vescovado 
är underbar. Det finns en strand vid 
Marina di Lobra. 

0 Nerano
KARTA D5

Den här stillsamma fiskebyn, nära 
halvöns spets, är en rofylld tillflykts-
ort. Den förvaltas under Massa 
Lubrense på den norra sidan av 
halv  ön, men i det här mer avskilda 
om  rå det på sydsidan bjuds det på 
vackra vyer och en fin strand i den 
lilla kustbyn Marina del Cantone. 
Den stämningsfulla miljön, bra 
restau  ranger vid havet och prima 
vandring längs den oländiga kusten 
– det finns bland annat ett natur-
reservat vid Punta Campanella – gör 
byn till ett härligt mål för en efter -
middags utflykt på Amalfikusten. 

FÄRJA

BÅ
T

Terra Murata

Capri

Sant'Angelo Maronti-
stranden

Il Focolare

Casamicciola Bar Capriccio

Isola
d’Ischia

Isola di Procida
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