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Smuttur til Napoli 
– med Pompeji og Vesuv 

Snup en lille 4-dagestur til Napoli med besøg på Vesuv, Pompeji og supervulkanen 
Campi Flegrei. Du er i professionelt selskab med vulkaneksperten Henning 
Andersen som rejseleder. Det er ikke en strabadsudflugt med lange vandreture. 
Alle kan være med, og du kommer hjem med en dybere forståelse for vulkaner 
og deres store betydning for Jordens udvikling. 

Vulkaner er ikke til at spøge med, men de er heller ikke til at undvære. Vulkaner 
har nemlig skabt den livsgivende ilt i Jordens atmosfære og det ligeså 
uundværlige vand i verdenshavene. Så uden vulkaner intet levende liv på jorden. 
I år 79 e. Kr. indskrev vulkanen Vesuv sig i historiebøgerne for evigt, da Pompejis 
indbyggere pludselig måtte flygte, og Plinius den Yngre beskrev det udbrud, som 
er det ældst beskrevne af noget menneske i historien. Ordet ”vulkan” stammer 
fra romernes ild- og smedegud Vulcanus, og vi finder nogle af vor jordklodes mest 
virksomme vulkaner i Syditalien, bl.a. Vesuv. 

• Oplev Vesuv - verdens måske mest berømte vulkan 
• Rejs med vulkanekspert Henning Andersen 
• Vær vidne til Pompejis historie, som Plinius beskrev 
• Besøg Campi Flegrei ved den bedårende fiskerby, Pozzuoli 
• Nyd en pizza i dens hjemby, Napoli 
• Indsnus den skønne sydlandske stemning i Napoli 
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Oversigt 
 1. dag: Afrejse fra København til Napoli. Byvandring. 
 2. dag: Vesuv og Pompeji 
 3. dag: Vulkanområdet ”Campi Flegrei” ved Pozzuoli og Solfatara 
 4. dag: Besøg i Napoli med Nationalmuseet. Hjemrejse. 

 

Dag 1: Afrejse fra København til Napoli og byvandring 
Vi flyver fra København til Napoli. Ved ankomsten tjekker vi ind på et 
godt turistklassehotel til Napolis historiske centrum. Vi har valgt at bo centralt i Napoli, 
fordi storbyen er ”Italiens bankende hjerte” og meget stemningsfuld. 

Om eftermiddagen tager Henning Andersen os med på en lille byvandring i Napolis 
hyggelige gader. Derefter indtager vi en vaskeægte og lækker Napolipizza (eller andet) 
i en af Napolis berømte pizzarestauranter – Trattoria Pizzaria. 

Måltider inkluderet: Aftensmad 

Overnatning på hotel i Napoli 
 

Dag 2: Vesuv og Pompeji 
Alle har hørt om det. Alligevel er det så imponerende ved selvsyn at betragte naturens 
voldsomme kræfter over menneskene. Vesuv historie er voldsom og grufuld og har gjort 
Vesuv til verdens måske mest berømte vulkan. Så hvad er bedre end at besøge den 
berømte vulkan i selskab med en vulkanekspert? Henning fortæller om Vesuv og om 
vulkaner generelt, og man kan ikke undgå at blive fascineret af vulkaner og de mange 
historier, som knytter sig til dem. 

Vi starter fra Napoli efter morgenmaden og kører halvanden time direkte til Vesuv op i 
ca. 900 meters højde. Herfra spadserer vi de sidste 400 meter til kraterranden op på 
toppen af vulkanen, hvilket tager en halv times tid. Man kan i krateret se svovldampe 
komme ud fra revner og sprækker, hvilket beviser, at Vesuv kun sover, og man kan nyde 
den vidunderlig udsigt over Napolibugten. 

Alene køreturen på Vesuvs skråning giver et indtryk af vulkanens enorme energi. Da det 
er verdens tættest befolkede egn, er det nødvendigt med et evakueringsprogram for de 
mange mennesker, der bor her ved foden af vulkanen. Geologer og seismologer følger i 
dag pulsen på Vesuv, så vulkanen ikke kan overraske befolkningen som den augustdag i 
år 79. e. Kr., da Pompejis indbyggere pludselig så askeskyen rejse sig over Vesuv. 

Vi kan nyde et glas af den berømte Vesuv-vin, ”Lacrina Christi”, på et traktørsted 
heroppe. Herefter fortsætter vi i vores udflugtsbus til Pompejis hovedindgang (ca. 45 
minutters kørsel). Sammen med Henning Andersen og en lokalguide besøger vi denne 
verdensberømte, romerske provinsby, der pludselig blev begravet under Vesuvs store 
udbrud i år 79 e. Kr. 

Pompejis udgravninger har siden 1700-tallet, hvor man genopdagede byen, været mål 
for besøgende fra hele verden. Her kan man se, hvordan almindelige romerske borgere 
levede og døde. Der er de uhyggeligt livagtige afstøbninger af omkomne, som blev 
fanget af vulkanudbruddet, fastfrosset i forskellige stillinger. Men også gader og stræder 
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og husene set både indefra og udefra er en oplevelse. Udgravningerne af Pompeji 
begyndte i år 1748, og i dag er stadig kun ca. 2/3 dele af byen udgravet. De ulykkelige 
beboere blev fanget i en blanding af pimpsten, aske og vand, som omkapslede dem og 
forevigede dem i dødsøjeblikket. Der er fundet ca. 2000 indbyggere, hvilket 
sandsynligvis har udgjort en tiendedel af befolkningen. 

Vi besøger amfiteateret, badeanlægget, templer og boliger og får et indtryk af 
dagligdagen i Pompeji i romertiden. Henning Andersen og lokalguiden genfortæller 
historien om Pompeji, mens i vandrer rundt i de gamle gader. Bagefter er der tid til at gå 
rundt på besøg i udgravningerne på egen hånd. 

Vi er tilbage i Napoli sidst på eftermiddagen efter en begivenhedsrig dag. Aftenen er sat 
af til at spise middag og opleve Napoli på egen hånd. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 

Overnatning på hotel i Napoli 

 

 

Dag 3: Vulkanområdet ”Campi Flegrei” ved Pozzuoli og Solfatara vest for Napoli 
Afgang fra hotellet kl. 9.00. Knapt så kendt som Vesuv er vulkanområdet lige vest for 
Napoli, hvor vi finder ”Campi Flegrei” – de “brændende marker”, som ligger ved den mest 
bedårende skønne, syditalienske fiskerby Pozzuoli. Det var her, hvor apostlen Paulus i sin 
tid gik i land, og Carlo Ponti opdagede den unge, smukke filmstjerne Sofia Loren i 1950-
erne. 

Pozzuoli ligger i midten af et kæmpestort vulkankrater, en såkaldt caldera, og her bor nu 
ca. 400.000 mennesker indenfor den gamle bortsprængte vulkan, hvor der mange 
steder er gamle vulkankratere og varme kilder. Vi stopper først ved vulkankrateret 
”Solfatara”, hvis navn betyder svovldamp, og kigger ned over krateret, hvor man kan se 
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boblende mudderhuller. Svovldampe kommer op af revner og sprækker, hvilket er bevis 
på, at vulkanen her kun sover. Henning Andersen vil berette om vulkanen og det seneste 
udbrud, der fandt sted i 1538. Trods risikoen er det verdens tættest beboede egn på et 
aktivt vulkanområde med over 2 millioner indbyggere inklusive storbyen Napoli. 

Campi Flegrei er Europas største vulkan spredt ud over et stort område vest for Napoli. 
Det er en af verdens kendte supervulkaner. Den er stadig aktiv, og området afslører 24 
kratere. De fleste af dem ligger under vandet, og hydrothermisk aktivitet kan observeres. 
Aktiviteten viser sig også ved gasudslip i Solfatarakrateret og ved sænkninger og 
hævninger, såkaldte bradyseismiske fænomener. Campi Flegrei og Vesuv har et fælles 
magmakammer på ca. 440 km2 kun 10 km under overfladen, og området overvåges af 
Vesuvius Observatoriet. Hvis Campi Flegrei går i superudbrud, kan det få de alvorligste 
konsekvenser for de mange mennesker, der bor direkte over magmakammeret. 

Efter besøget kører vi ned til havnemolen i Pozzuoli. Her viser og spadserer Henning først 
gæsterne lidt rundt i byen, hvorefter man på egen hånd kan nyde denne skønne, 
syditalienske by. At sidde her og nyde et glas vin er en oplevelse i sig selv. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 

Overnatning på hotel i Napoli 
 

Dag 4: Besøg i Napoli med Nationalmuseet. Hjemrejse. 
Efter morgenmaden tjekker vi ud af hotellet. Der vil være mulighed for at få opbevaret 
sin bagage. Dagen er afsat til at udforske storbyen Napoli. De, som har lyst, kan tage 
med Henning på Nationalmuseet i Napoli med alle originalfundene og de fornemste ting 
fra Pompeji og Herculaneum. 

Man kan også vælge at slentre rundt i byen på egen hånd og nyde stemningen, kirkerne, 
havnen, forterne, Palazzo Reale, maden, vinen. 

Om eftermiddagen mødes vi på hotellet og kører til lufthavnen. Vi tager afsked med den 
skønne by og flyver hjem. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 
 

Pris: se panoramatravel.dk 

 

Prisen inkluderer 
• Fly København – Napoli, retur 
• Hotelpakke STANDARD: godt turistklassehotel i Napoli (delt dobbeltværelse) 
• Morgenmad dag 2-4 
• Aftensmad dag 1 
• Transport i egen bus med aircondition ifølge programmet 
• Dansk ekspertrejseleder – Henning Andersen 
• "Bogen om Vesuv og Supervulkanen Campi Flegrei” af Henning Andersen 
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Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visse måltider 
• Drikkevarer 
• Entréer 
• Drikkepenge til chauffør 
• (Eneværelsestillæg) 
 
 

Praktiske oplysninger 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 
 
 

 


