
 

 

Emilia Romagna – Hotel Imperiale in Bellaria (Rimini) 

 

Viale Panzini 73 

47814 Bellaria Igea Marina (Rimini) 

Fax +39 0541 344 248 

Tel. +39 0541 344 122 (engels, italiaans) 
info@hotelimperialebellaria.it 

Het hotel ligt gelegen aan de Adriatische Kust in Bellaria, één van de voorsteden 

van Rimini. Dit hotel is aangesloten bij de AIC (Italiaanse Coeliakievereniging). 

Dit hotel is echt van alle gemakken voorzien, de kamers beschikken bijv over 

een balkon, badjas, Air-Conditioning en gratis WiFI. Ook zijn er tegen betaling 

badlakens beschikbaar. 

Het zwembad heeft tijdens het gehele seizoen een aangename temperatuur, 

tijdens het hoogseizoen worden hier ook diverse activiteiten georganiseerd zoals 

acquagym, zumba etc Activiteiten voor zowel groot als klein. 

Daarnaast zijn er diverse thema-avonden om zo de vakantie aan zee plezierig 

door te brengen. 

Mocht je liever je dag doorbrengen aan het strand dan is dit mogelijk bij Bagno 

Imperiale 33 Bis. Hier vind je op een fijn zandstrand ligbedden en parasols waar 

je heerlijk kunt relaxen. Voor de kinderen word hier door de miniclub diverse 

activiteiten georganiseerd (vaak van eind mei t/m sep). Ook voor volwassenen 

worden op het strand diverse sporttoernooien georganiseerd. 

Honden zijn enkel toegelaten als je deze onder de parasol bij je houd. 

In het zomerseizoen kan het lastig parkeren zijn met de auto, Hotel Imperiale 

heeft op 3 km afstand een privè parkeerterrein welke je kunt bereiken met een 

speciale shuttlebus. 

Gratis fietsverhuur. (indien de beschikbaarheid dit toe laat) 

De mogelijkheid om een lunch te bestellen in het restaurant om deze te nuttigen 

op het strand. Take-away service. 

 

Ontbijt 

In het restaurant is het ook mogelijk om van een glutenvrij ontbijt te genieten. 

 

Restaurant 

Doordat het hotel bij de AIC is aangesloten is de keuken zeer goed op de hoogte 

van de regels omtrent de glutenvrije keuken. Je kunt hier heerlijk genieten van 

diverse gerechten. 

 



 

 

De ligging 

 

Bellaria ligt nabij Rimini. Het centrum van Rimini ligt op 20 min rijden met de 

auto. Rimini en omstreken heeft vele leuke amusementsparken voor groot en 

klein. Italia in Miniatura, een soort mini Madurodam. Mirabilandia; een groot 

pretpark met een zwemparadijs. Het fijne aan de pretparken in Italië is dat je 

vaak 2 dagen achterelkaar het park kunt bezoeken voor de prijs van 1 dag. Op 

de site van Emilia Romagna Turismo vind je meer informatie over de diverse 

pretparken. 

 

Glutenvrije restaurants/winkels in de omgeving 

Op 25 minuten kom je bij Le Befane, een supergroot winkelcentrum. Je kunt hier 

naar hartenlust winkelen en niet minder onbelangrijk, restaurant Fratelli La 

Bufala heeft hier heerlijke glutenvrije pizza’s waarvan je kunt genieten. 

Bij de grote supermarkt Conad vind je een uitgebreide glutenvrije afdeling, zowel 

vers, verpakt als diepvries. 

 

Restaurant Taverna de Bruno mag zeker niet ontbreken. De eigenaar heeft naast 

het restaurant ook een klein glutenvrij winkeltje met verse producten. Ook heeft 

hij een prijs gewonnen voor de grootste glutenvrije pizza in Italië.  

Het restaurant is volledig glutenvrij en dat is niet te merken omdat het menu 

voldoet aan de meeste Italiaanse restaurants. Het is er echt heerlijk genieten. 

Ook houden ze hier rekening met lactosevrije maaltijden. 

     

 

 

 

 

https://www.italiainminiatura.com/
https://www.mirabilandia.it/
https://emiliaromagnaturismo.it/it/riviera/parchi-divertimento
https://www.lebefane.it/
https://www.facebook.com/FratelliLaBufalaCCLeBefaneRimini/
https://www.facebook.com/FratelliLaBufalaCCLeBefaneRimini/
http://tavernadabruno.com/

