Onsdag, d. 15. september. Atter en fin morgen. Søen er totalt stille, og vandet er
som et spejl. Hvor langt vi kommer i dag er uvist.
Klokken er 15, og vi har haft en flot tur langs kysten og er nu ankommet til
pladsen i Napoli, hvor vi bliver budt velkommen med dette flotte skilt.

Torsdag morgen, d. 16. september. Jeg ved, der er nogle, der allerede kommer i
dag, så vi har gjort klar og fået ryddet stedet, hvor vi skal holde. Der var et par
italienske vogne, der kørte i dag, så nu har vi området for os selv. Kl. 21.30 var
der kommet 10 vogne, og alle var samlet til langbord.
Fredag, d. 17. september. Her til morgen fik vi nogle få dryp regn, og det er de
eneste 20 dråber, vi har set i de sidste 14 dage; men det ser ud til, at vi skal have
mere i løbet af dagen, så er det bare synd, at den velkomst, pladsen har lavet for
os kl. 18, kan risikere at blive i regnvejr.
Vi har nu haft vores traditionelle velkomstmøde her kl. 17, og vi skulle kl. 18
have haft noget musik og en drink og kager. Drink og kager var der til tiden;

men vi måtte vente længe på musikken. Til sidst var tålmodigheden slut, og vi
fjernede de opsatte stole, og fik gjort klar til langbord. Endelig kl.19.30 kom der
musik, og det skal siges, at drink og kager var perfekte; men musikken var
absolut et højdepunkt, og det blev ikke ringere af, at vi havde fjernet pladsens
opstilling af stole og lavet vores langbord. Musikerne gik rundt om bordet og
sang og spillede rigtig italiensk musik, og det gjorde de så godt, at alle sang med
og klappede, og de sluttede af med at synge en fødselsdagssang for Bjarne.

Lørdag, d. 18. september. Kl. 9:00 skal vi på vores første tur og møder vores
guide Manuella, som tager imod os ved bussen. Vi starter vores tur til centrum
af Napoli. Vi skal se det historiske centrum, ligesom vi undervejs skal se nogle
seværdigheder. Vi var gudskelov kun inde i en af de mange kirker. Det var den,
hvor sagnet siger, at den 33- årige biskop Dinaro Birkholm den 19. september
blev halshugget, og at menigheden skyndte sig at samle hans blod i en lille rund
flaske. Blod stivner meget hurtigt, det gjorde dette også; men hvert år på denne
dag beder folk stadig for ham, og de er så troende, at blodet på denne dag er
flydende.
Det har været en meget varm tur, og langt at gå, og mange var meget trætte, og
en blev så udmattet, at han kastede op. Noget af det, vi også så, var nogle blå
spande, der hang ned fra altanerne. Her kunne man putte penge i og så sænke
dem ned til de handlende, som så puttede varer i, og disse blev så hejst op til
dem, som skulle bruge disse varer.

Søndag, d. 19. september. I dag går turen til Capri, og der er afgang fra pladsen
allerede kl. 8:15.
Det blev en uforglemmelig dag. Den var lang; men det kunne ikke gøres kortere,
hvis vi skulle nå at få et indtryk af øen. Vi startede med en bustur i 20 personers
busser, og de kunne absolut ikke være større, for vejene en meget snoet og stejle,
så der skal folk til at køre dem, som virkelig kan køre bil. Efter at havde været
hele øen rundt var der afsat tid på egen hånd, nogle var med en liftbane helt op
på toppen, andre var ude at sejle hele vejen rundt om øen. Det var Ethel og jeg.
De 18 € var givet rigtig godt ud.

Det med sandstrande på Capri kan man godt glemme alt om, det er kun vulkan
klipper overalt.

Billeder fra en fantastisk dag

Mandag d. 20. september. Kl. 9:00 skal vi til Pompei. I dag skal vi skifte guide.
Vi skal i 2 mindre busser, og derfor skal vi også have to guider i stedet for en.
Det har været en meget interessant dag.
I år 79 efter Kristi fødsel kom vulkanen Vesuv i udbrud, og der var en søjle af
ild, lava og aske på over 20 kilometer i højden. Lava og aske dækkede store dele
af byen Pompei, og alle indbyggere blev brændt og dækket af de over 500 grader
varme masser. Dette store udbrud varede over 10 til 12 timer, og man har
beregnet, at der var over 10 millioner kubikmeter materiale i dette udbrud.
Sidste gang vulkanen har været i udbrud er 1944, og man forventer, det kan ske
endnu en gang.
Meget store dele af den gamle by er i de sidste mange år blevet gravet fri for
aske, og der er fundet mange knogler og andre genstande, som kan vise hvor
forfærdeligt det har været.

Ovenstående er et udsnit af det, der på nuværende er fritlagt, og der graves
stadig.

Tirsdag, d. 21. september. Fridag. Dagen bliver brugt til at handle lidt ind, vaske
tøj og ellers almindelig hygge, stigegolf mm. Nogle får sig også en middagssøvn.
Om aftenen er der langbord med 33 store pizzaer. Nogle havde selv fabrikeret
deres egne, så alle 40 var med, og sangbogen blev også brugt flittigt.

Onsdag, d. 22. september. I dag skal vi på bustur til Amalfikysten med 2 mindre
busser. Nu da vi er kommet hjem fra en fantastisk flot tur, som startede forbi
Pompei, hvor vi fik set, at i denne del af Italien er der 40 vulkankratere, som nu
er blevet til større og mindre byer. Alperne går Øst Vest i det nordlige Italien;
men denne bjergkæde (Campania) går mere Nord Syd og slutter stejlt ude ved
kysten. Det er dette område, som kaldes Amalfikysten. Flot og imponerende er
det; men det er ikke et sted, jeg ville bo, med alle de smalle veje der snor sig langs
kysten fra 0 til 800 meter over havet. Der er trapper og stejle skråninger alle
steder. Disse naturlige vulkankratere er meget frodige, og her dyrkes forskellige
afgrøder så som, citroner, grape, vin og tomater. Samtidig er det her, den bedste
mozzarellaost laves, ligesom noget af Italiens bedste pasta også laves her. I en af
byerne er der også en større produktion af det meget farverige keramik, som ses
mange steder i Italien.

Ovenstående er et udsnit af det, vi har set og kørt i. Billedet herunder er af det,
som regnes for verdens mest mondæne hotel, hvor alle de rige kommer til i deres
store lystyacht, eller i helikopter for at blive set. En af bygningerne lige ved side
af ejes af Sophie Loren.

Torsdag, d. 23. september. Atter en fridag. Dagen bliver brugt på tøjvask, ordne
biler, spille stigegolf og hygge på pladsen. Nogle tager en taxa for at komme til
vandet.

Fredag, d. 24. september. I dag går turen til Vesuv. Det er en imponerende udsigt
og et utroligt landskab at køre i. Det var så flot, at det ikke kan beskrives.
Vulkanen ligger 1281 meter over havet, og vi kan køre med bus op til 947 meters
højde. Herfra gik vi meget stejlt op af bjerget for at komme helt op og se ned i
krateret. Så var der tid til en øl og så retur til pladsen.

Udsigt fra vulkanen og ud over Napoli by

Som det kan ses, ryger det stadig fra jordens indre, og krateret er meget dybt.

Lørdag, d. 25. september. Det er fridag til kl. 19:00, hvor vi skal ud at spise på en
typisk napolitansk restaurant, hvor vi skal prøve noget lokalt napolitansk mad.
Nogle har allerede bestilt en bil kl. 10:00 for at køre til stranden, hygge og bade
til kl.16:00. Vi skal for vores vedkommende have ordnet bilen både ude og inde.
Efter så lang tid med minimal rengøring trænger det alvorligt.

Her er nogle af strandløver, der har brugt en del af dagen på stranden.
Klokken 19 bliver vi hentet på pladsen af 2 mindre busser og kørt mod det sted
vi skal spise. Jo længere vi kører, breder der sig en underlig stemning i bussen.
Vi kører til sidst på nogle meget små, skumle veje, og folk er ved at være bange
for, det er noget værre noget, de skal ud til. Andre mener, at når det er så langt
ude, vil folk kun køre derud, hvis det er rigtigt godt.
Da vi endelig når frem, får næsten alle sig en meget stor overraskelse. Det er så
stort og flot, og det viser sig, da vi kommer ind også at være tilfældet her. Det er
så imponerende. Der er flere fester, barnedåb, bryllup og mange a la carte
gæster. Der er også dækket op til os, og der kommer vand og vin på bordene, og
så startede de med at komme med mad. Først noget tærte med spinat, så en
skaldyrsretter, efter kokkens luner, så en pasta med blæksprutter og skaldyr, så
en fisketallerken med flere forskellige fisk og til slut en flot kage og en lækker
dessertvin.
Jeg må for midt vedkommende sige, det var en fantastisk middag. Der var 7
personer, som ikke ville have fisk, og de fik nogle kødretter, men dem misundte
jeg ikke.
Atter blev vi hentet i de samme busser, og en stor oplevelse var færdig.

Søndag, d. 26. september. Her bliver vi atter hentet i bus og kørt til verdens
største kongeslot, som er bygget i 1734 af den daværende 17- årige kongesøn fra
Frankrig, som var sendt til Napoli for at regere her i denne del af det nuværende
Italien. Det var også ham, som begyndte at udgrave Pompei og opbyggede det
kongeriget i Napoli, som kom til at gå helt ned til Sicilien. Det var hans klare
mening, at dette slot skulle være større og flottere end Versailles i Paris. Der
blev på den ene side af slottet lavet en stor alle, og når man kom kørende til
slottet, kunne man kigge gennem slotsgården til et stort vandfald bag slottet.

De fleste af dem der var med på turen Napoli 2021

Her slutter dagbogen for vores tur til Napoli og omegn. Jeg kører til Frankrig,
hvor I fra der d. 4. oktober kan se en ny dagbog fra Campertur i Ribeauvillé.

