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Geo reis vulkanen Italië
 
Vrijdag 24 mei 

De reis begint met een vliegreis naar Napels, waar we van het vliegveld worden 
opgehaald door een touringcar die ons naar de drive-in vulkaan La Solfatara zal 
brengen. 
Die wandelen we in en na een kort bezoek met eerste uitleg over het Italiaanse 
vulkanisme brengt de touringcar ons naar ons hotel.
Overnachting in Arco Felice
 
Zaterdag 25 mei
 
De volgende dag wandelen we vanuit het hotel de jongste vulkaan van (het 
vasteland van) Europa op: de Monte Nuovo uit 1538.
We dalen aan de noordzijde weer af naar het Lago d'Averno om daar - laat - te 
lunchen na een bezoek aan de (pseudo) Grotta della Sibilla. 
We lunchen in het typisch Napolitaanse restaurant aan het meer. Daarna pikt de 
bus ons op die ons maar Pozzuoli brengt. 
Daar bezoeken we het uitstekend bewaard gebleven Anfiteatro Flavio en gaan 
vervolgens naar de Piazza Serapide, waar we leren wat bradyseismiek betekent.
Overnachting in Arco Felice
 
Zondag 26 mei

Vanuit Pozzuoli gaan we met de veerboot naar het vulkanische eiland Ischia. Hier
halen we huurauto's op waarmee we een tour over het eiland maken. 
Lunch op het vulkanisch zeer interessante San Angelo. Daarna terug met de 
veerboot naat Pozzuoli.
Overnachting in Arco Felice
 
Maandag 27 mei
 
Deze dag rijden we 's ochtends  - als er de meeste kans op helder zicht is - 
naar de Monte Somma, waar we uitstappen om de Vesuvius te beklimmen. 
Na de lunch gaan we naar de opgravingen van Herculaneum
Overnachting in Arco Felice
 
Dinsdag 28 mei
 
Bagage mee en met de bus naar de Villa Poppaea (Oplontis) en Pompeï. Daarna door
naar de haven van Napels, waar we met de aliscafo snel of met de  
Siremar-nachtboot naar Stromboli zullen vertrekken.
Overnachting aan boord of in hotel op Stromboli
 
Woensdag 29 mei
 
Vroege aankomst op Stromboli (of vertrek uit hotel). Dorp verkennen, inkopen 
doen voor beklimming van de vulkaan (934 m!) en rusten. 
Beklimming - tijdens zonsondergang - van de vulkaan met op de top spectaculair 
zicht op kratererupties. 
Nachtelijke en stoffige afdaling van de vulkaan, drankje in het dorp. Als je het
makkelijk aan wilt doen kun je ook beneden blijven en met 
een bootje halverwege om het eiland varen, waar je een fantastisch uitzicht op 
de erupties in de kraters hebt.
Overnachting in Stromboli
 
Donderdag 30 mei
 
Een relaxte strandwandeling over noord- en oostkust van het eiland, 
lava-watercontactfenomenen, tsnunami-waarschuwingssysteem,
xenolitische,gemetafmorfoseerde zandsteeninsluitsels in lava. Lunch in het dorp 
en ’s avonds bij l’Osservatorio Labronzo tijdens 
diner uitzicht op vulkaanerupties
Overnachting in Stromboli
 
Vrijdag 31 mei
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Wandeling naar kade en met de aliscafo (= draagvleugelboot) naar Lipari. Daar 
hotel betrekken, gelegenheid om hoofdstad van de 
Eolische eilanden te verkennen en eventueel musea te bezoeken.
Overnachting in Lipari
 
Zaterdag 1 juni 

We maken een tour rond het eiland, waarin we een veelheid aan vulkanische 
verschijnselen tegenkomen en ook de kans krijgen wat brokken obsidiaan te 
verwerven. 
Bij Terme di San Calógero stappen we uit voor een flinke wandeling naar een 
kaoliengroeve. Onderweg valt er met een heetwaterbron, fossiele bladeren, 
mooie gipskristallen geologisch heel wat te beleven. Net voorbij de groeve pikt 
de bus ons op voor het laatste deel van de rondrit langs Aquacalda en 
de vulkaan Monte Pilato, die veel zwarte obsidiaan bevat en afgegraven wordt 
voor de puimsteenindustrie.
Overnachting in Lipari
 
Zondag 2 juni
 
De laatste dag op Lipari is vrij te besteden. We raden een bezoek aan het 
archeologisch museum ten zeerste aan.
Overnachting in Lipari
 
Maandag 3 juni
 
Vanuit Lipari maken we een dagexcursie naar Vulcano, de naamgever van het woord 
Vulkaan. We beklimmen de 300 meter hoge Gran Fossa waar 
in de stevig dampende fumarolen prachtige naaldvormige zwavelkristallen groeien.
Helaas niet om mee te nemen, daarvoor zijn ze te teer. 
Mogelijkheid tot het nemen van een marien bubbelbad.
Overnachting in Lipari 

Dinsdag 4 juni
 
Bagage inpakken, wandelen naar haven voor vertrek met aliscafo naar op Sicilië. 
Met bus of huurauto’s via de imposante kloof Gole d’Alcantarà naar Nicolosi.
Overnachting in Nicolosi
 
Woensdag 5 juni
 
We rijden naar Rifugio Sapienza en nemen daar de kabelbaan en vervolgens de 
terreinjeeps omhoog naar Torre del Filòsofo onder begeleiding van lokale gidsen.

Afhankelijk van de sneeuwcondities komen we tot een paar honderd meter onder de 
kratertop langs de rand van de Bocca Nuova. 
Overnachting in Nicolosi
 
Donderdag 6 juni
 
Via Milotello (kussenlava’s en hyaloklastieten) bezoek aan Siracusa en het 
historische centrum Ortigia, lunch en diner aldaar.
Overnachting in Nicolosi
 
Vrijdag 7 juni
 
Etna  West: we maken een prachtige wandeling over de rustige westelijke helling 
door natuurpark Parco dell' Etna. 
Daar vinden we oudere lavastromen, holle afdrukken van bomen in lava en 
eruptiepunten.
Overnachting in Nicolosi
 
Zaterdag 8 juni
 
Bezoek aan Taormina met op de weg naar het vliegveld stop bij kussenlava’s van 
Acicastello. Inleveren huurauto’s op vliegveld Catania 
(Fontanarossa) en terugreis naar Nederland
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