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Opgelet: alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud.  
 
REIS NAAR NAPELS  
 
Per vliegtuig 
Reserveringskosten vliegticket bij TOPO-AKTIEF: € 30 per persoon. 
 
Naar Napels vliegen o.a. vanuit:  
Amsterdam: Transavia, KLM, Easyjet 
Brussel: EasyJet, Brussels Airlines 
 
Naar Rome vliegen (beperkt overzicht) o.a. vanuit:  
Amsterdam: EasyJet, Alitalia, KLM  
Eindhoven: RyanAir 
Brussel: Brussels Airlines, Ryanair 
Charleroi: RyanAir 
Van Rome neemt u vervolgens de trein naar Napels. De EuroStar trein doet er van het centraal 
station in Rome (Termini) naar het centraal station in Napels 1 uur en 10 min over.  
 
De reis van Fiumicino Aeroporto via Roma Termini en Napels naar Castellamare di Stabbia duurt 
minimaal 3 uur 10 (maar vaker wat langer).  
In Castellamare kunt u zich het beste laten ophalen (zie verderop).  
 
REIS VAN NAPELS NAAR AGEROLA (eerste overnachtingadres) 
 
Per taxi 
U kunt via ons een taxi bestellen die u van de luchthaven naar uw eerste overnachtingsadres 
brengt, reistijd minimaal ca. 1 uur 15 min (afhankelijk van de drukte op de weg), kosten in 2016 
ca. € 130 (1- 3 pax).  U reserveert minimaal 3 dagen van tevoren.  
De terugreis van Praiano per taxi naar Napels kost ca. € 145. (prijs 2016) 
 
Bus en bustreincombinatie 
U kunt ook met het openbaar vervoer reizen, dit is goedkoop (enkele reis vanaf ca. € 8 p.p.); 
maar door de lange overstaptijden bent u min. ca. 3 u 30 min tot 4 u 30 min onderweg.  
 
NAPELS AEROPORTO – AGEROLA / BOMERANO  
Eerst de mogelijkheden op een rij:  

- Reis van de luchthaven per stadsbus of Alibus naar de Piazza Garibaldi. 
- Hier stapt u uit en dan is het ca. 250m lopen naar het station Piazza Garibaldi. 
- U neemt de trein naar Castellamare di Stabia 
- U neemt de bus naar Agerola of u belt de accommodatieverschaffer om u te laten 

ophalen in Castellamare voor ca. € 40 (ter plekke betalen)  
 
Het openbaar vervoer in Italië is goedkoop, frequent en betrouwbaar. Toch zijn er enkele 
factoren waar u rekening mee moet houden:  
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Soms wordt er gestaakt en dan rijdt er niets meer. Op 1 mei is het Dag van de Arbeid en ligt het 
busvervoer plat. In het hoogseizoen en weekenden dient u bovendien rekening te houden met 
vertraging als gevolg van files.  
Op zon- en feestdagen rijden er minder bussen dan op werkdagen. Op schooldagen rijden op 
sommige trajecten meer bussen.  
 
Reizen per bus 
Buskaartjes koopt u altijd voordat u de bus instapt in een bar of Tabaccheria (herkenbaar aan 
een T). U kunt de bustickets dus ook al op de luchthaven kopen!  
Dit geldt niet voor de speciale luchthavenbussen van Alibus en Curreri; bij hen koopt u de 
tickets in de bus, bij voorkeur met gepast geld.   
 
Reizen per trein 
U moet het gekochte treinkaartje stempelen voordat u instapt, anders riskeert u een boete 
van ca. € 20. Bij de ingang van de perrons hangen stempelautomaten. 
Een retour kost iets minder dan twee keer de enkele reis en is 2 maanden geldig. 
 
Controleer altijd voordat u vertrekt het meest recente tijdschema op de volgende website van 
SITA bus: www.sitabus.it vervolgens Campania en dan Agerola, Amalfi en Positano; u komt dan 
bijv. in www.sitabus.it/sitabus/campania/orarioCAMPANIA/QUADROXIII.pdf  
Als u een Unico-ticket heeft gekocht (zie informatie verderop) kunt u op de bus reizen met 
hetzelfde ticket dat u ook voor de trein heeft gebruikt.  
 
Reis met de bus Alibus (speciale luchthavenbus;  het Unico-ticket – zie hieronder - is niet 
geldig; u betaalt € 3 in de bus of stadsbus (lijn 3S, rijdt minder vaak, het Unico-ticket is wel 
geldig) naar het centraal station van Napels (Piazza Garibaldi). Vanaf het uitstappunt van de 
Alibus op de Piazza Garibaldi is het ca. 250m lopen naar de ingang van het station.  
 
Ga het station binnen en ga naar beneden naar het station van de lokale CircumVesuviana-trein. 
U neemt de trein naar Castellammare di Stabia. Dit is richting Sorrento.  
 
In Castellamare kunt u zich tegen betaling laten ophalen door uw accommodatieverschaffer. 
Graag van tevoren reserveren 
 
OF verder per bus:  
Vanaf Castellammare di Stabia (centraal station) neemt u de SITA bus naar Agerola.  
 
Opgelet: de overstap in Castellamare is lastig en kan langere wachttijden opleveren. 
De bushalte is op het pleintje vóór het Circumvesuviana station. Steek het plein over en wacht 
op de bus voor Hotel Desio. Er is geen bushaltebord! Dit is de stadsbus. Deze volgt de Via 
Regina Margherita landinwaarts. U neemt deze dan tot de eerstvolgende hoek (na ca. 800m) 
waar de stadsbus linksaf slaat. U stapt uit en slaat rechtsaf; er is na 50m aan de rechterkant – 
naast de ‘garage op straat’ een halte. Dit is het begin van de Viale Puglia. Daar wacht u op de 
bus naar Agerola. U weet dat u in Agerola bent nadat u een lange tunnel bent gepasseerd.  
 
Een andere mogelijkheid is de Curreribus nemen naar Castellamare di Stabia 
Dit is nog sneller dan met de trein.  

ONS ADVIES: neem vanaf het vliegveld de Curreri-bus richting Sorrento; u stapt uit in 
Castellamare di Stabbia bij hotel Palma en neemt een van tevoren gereserveerde taxi naar uw 
eerste overnachtingsadres. Duurder maar comfortabeler dan de hele reis met het openbaar 
vervoer. De Curreri-bus van Napels Aeroporto naar Castellamare di Stabbia   reistijd ca. 35 

min.   Vertrektijden: 09.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.30 – 16.30 – 19.30 

http://www.sitabus.it/
http://www.sitabus.it/sitabus/campania/orarioCAMPANIA/QUADROXIII.pdf
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Reserveer ruimschoots van tevoren en bereken hoe laat u denkt aan te komen bij Hotel Palma 
in Castellamare.  Transferkosten zijn ca. € 40.  
Vermeldt ook of u wilt worden opgehaald bij Hotel Palma of het Centraal Station in Castellamare 

(indien u toch voor de trein kiest) 

 
Uw accommodatie is op de kaart ingetekend. U stapt uit op de Piazza (Piazza Paolo Capasso) in 
Bomerano, drinkt in de bar een espresso en vraagt de barman naar uw accommodatie te bellen 
zodat men u kan komen ophalen. Opgelet: Als u in San Lazzaro uw accommodatie hebt stapt u 
daar uit! Dat is dan voorbij Bomerano.  
 
GOEDKOOP REIZEN PER BUS EN TREIN  
Het Unico Costiera systeem is geldig binnen 20 gemeentes:  
Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di 
Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, 
Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare, op alle lijnen van de busmaatschappijen SITA en EAV en 
op de Circumvesuviana – spoorlijn van Napels naar Sorrento.  
 
De tickets zijn dus geldig ongeacht de lengte van het parcours op de lijnen van de 
busmaatschappij SITA in het gebied rond Amalfi en op de trein Circumvesuviana vanuit Napels.  
Dus van Napels kunt u met een ticket van ca. € 8 naar Bomerano reizen, of aan het eind van uw 
arrangement van Positano naar Napels.  
 
(Huur) Auto 
Indien u met de auto komt, de kustplaatsen zijn slechts bereikbaar via smalle en steile 
kronkelweggetjes. In en buiten de plaatsen staan auto’s geparkeerd langs de weg. U parkeert 
uw auto meestal langs de smalle weg of in Amalfi in een speciale parkeergarage tegen betaling 
(ca. € 20 per dag). In plaatsen als Ravello en Amalfi is het uurtarief ca. € 3 per uur.  
Indien u een auto heeft gehuurd: neem een goede verzekering en koop het eigen risico-af; de 
kans dat u zonder beschadiging of krassen de auto naar de verhuurder terugbrengt is vrij klein.  
Ons advies: ga niet met de auto naar de Amalfi-kust.  
 
Verdere informatie:   Nuttige websites voor uw vervoer zijn: 
Treinen:  
Trenitalia (Shuttlebusjes – nationale trein): www.trenitalia.it  
Circumvesuviana & Cumana (lokale treinen en bussen): www.sepsa.it  
Website van “Ferrovie dello Stato” (FS) www.ferroviedellostato.it   
 
Bussen:  
SITA (bussen Salerno, kust van Amalfi en Cilento): www.sita-on-line.it/CampaniaTPL.html  
 
Luchthavens:  
De luchthaven van Napels: www.portal.gesac.it  
Roma luchthavens – zowel Fiumicino en Ciampino! : www.adr.it  
 
 
TERUGREIS VANUIT PRAIANO  
 
Tenzij u een verlenging heeft geboekt (bijv. naar Capri) eindigt de trektocht na het ontbijt op 
dag 8 in Praiano. 
Na het ontbijt kunt u de SITA-bus nemen tot Sorrento. Vanaf daar vervolgt u uw reis per trein of 
bus naar Napels of Napels vliegveld, misschien met een stop in Pompeii.  
 

http://www.trenitalia.it/
http://www.sepsa.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.sita-on-line.it/CampaniaTPL.html
http://www.portal.gesac.it/
http://www.adr.it/
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In de zomer is er ook een snelle boot van Amalfi en Positano naar Napels (haven), de 
zogenaamde Metro del Mare. Dit is een oplossing wanneer u genoeg tijd heeft en ook de kust 
vanaf de zee wilt bewonderen. De vaartijd vanaf Positano naar Napels – Beverello bedraagt 
(afhankelijk van de route) 1 uur (bij vertrek om 12u15) tot ca. 1u30 (bij vertrek om 14u15, 
17u30 en 18u10. Zie www.metrodelmare.net .  
 
Terug naar Napels (Airport) 
De terugkeer naar de luchthaven van Napels is meest gemakkelijk met de bus via Sorrento.  
 
Praiano – Sorrento  
Vanuit Praiano neemt u de SITA-bus uit Amalfi die via Praiano en positano naar Sorrento 
(Circumvesuviana Trein Station),  
Reistijd directe bus (beperkte vertrektijden) ca. 1 uur; 
reistijd lange route, omweg via Pontone, ca. 1 u 15 min.  
 
F= Feriale (niet op zondag) ; G = Giornaliera (dagelijks) en H = Festiva, zondags en Holidays.  
 
Vertrektijden uit Praiano:  
6.45 am (G) – 7.40 am (F) – 8.30 am (G) – 9.55 am (G) – 10.15 am (F) - 10.55 am (G) – 11.25 
am (G) – 11.55 am (G) – 12.40 pm (G) – 1.25 pm (G) – 1.55 pm (F) – 2.30 pm (G) – 2.55 pm 
(G) – 3.25 pm (F) – 3.55 pm (G) – 4.25 pm (G) – 4.55 (F) – 5.25 (F) (H) -5.55 pm (G) – 6.25 
pm (G) – 6.55 pm (F) – 7.25 pm (G) – 8.25 pm (G) – 9.45 pm (G).  
 
Sorrento – Napels Airport 
Een particuliere onderneming, Curreri (telefoon 081-801 54 20), die niet deelneemt aan het 
regionale vervoersysteem, exploiteert de bus van Sorrento (stationsplein) naar Napels Airport. U 
koopt uw ticket in de bus. Reistijd ca. 1u30.  
  
Tijdschema: 
Sorrento (Piazza Tasso) 06.30 - 08.30 - 09.00 - 10.30 - 12.00 - 14.00 – 15.00 - 16.30 uur 
 
 
Terug naar Napels (stad) 
De terugkeer naar Napels (city centre) is het makkelijkst met de trein, de Circumvesuviana, 
ook vanaf Sorrento. Deze trein stopt onder andere in het centraal station van Napels (Piazza 
Garibaldi), van waar bussen u naar de stad of naar de luchthaven brengen. Bussen naar de stad 
rijden elke 5 minuten, de meeste bezienswaardigheden zijn te bereiken met de "R2" bus. Om te 
voorkomen dat u tekens een nieuw ticket moet kopen voor elke vervoerder, kunt u een 'Biglietto 
Unico' kopen. Deze zijn gebaseerd op de geplande ritduur. Alleen de privé-bussen naar de 
luchthaven vallen niet onder dit systeem. . 
 
Van station Napels naar de luchthaven kunt u eenvoudig de oranje lokale bus (nummer "3S"), 
die vlak voor het centraal station stopt nemen. 
Vraag bij de Tabacco-shop om een ‘GiraNapoli’ ticket. Reistijd ca. 25 min.  
 
Een paar meter verder vindt u de bushalte van de Alibus, die rechtstreeks naar de luchthaven 
gaat. Tickets kunnen worden gekocht aan boord van de bus. De reis duurt ongeveer 15-20 
minuten. 
 
Optioneel extra STOP in Pompeii (Scavi) 
De reis naar Pompeii (archeologische site) is ook gemakkelijk met de trein, de 
Circumvesuviana, ook vanuit Sorrento. Deze trein stopt bij de Villa dei Misteri, van waar u naar 
de hoofdingang in Porta Marina wandelt. Er is een bagage-kluis in de bar bij het station. 
 

http://www.metrodelmare.net/

