
 

 

Emilia Romagna – Hotel Vera in Cesenatico 

 

Viale Ippolito Nievo, 2, 47042 Cesenatico FC 
 

Cesenatico, een klein havenstadje maar met heel veel pracht. Hotel Vera ligt op 

20 minuten lopen van het centrum van Cesenatico, een rivier die naar de zee leid 

met de mooiste driemasters en vissersschepen die met name s’ avonds 

schitteren door de vele verlichting. Rondom deze rivier vind je allerlei 

restaurantjes, voornamelijk vis. Cesenatico is ook de stad van de bekende 

wielrenner Pantani die op de plaatselijke begraafplaats ligt begraven in tombe 

10, een indrukwekkende plek als je het verhaal achter deze wielrenner kent. 

Hotel Vera is aangesloten bij de AIC, het restaurant bied daarom een uitgebreid 

glutenvrij menu aan. Voor een strandvakantie dus een prachtige plek om door te 

brengen. Het hotel zelf is 2 sterren, maar schoon en er is personeel aanwezig die 

je graag op weg helpt. 

 

Ontbijt 

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

 

Glutenvrije restaurants/winkels in de omgeving 

Bakkerijtje/winkel – La favola senza glutine 

De dames ontvangen je hier hartelijk waar je s’ ochtends de heerlijkste 

Italiaanse zoetigheden, zoals een bombolone gevuld met crème kunt krijgen en 

in de middag ook nog hartig. Heel knapperig brood is hier verkrijgbaar en ook 

glutenvrije verpakte producten. 

     

 

Pizzeria Ca’Nostra 

In het centrum van Cesenatico aan de rivier vind je Ca’Nostra, je kunt er niet 

alleen terecht voor een pizza maar ook voor diverse vis (frituur) gerechten, 

glutenvrij uiteraard. Zij zijn aangesloten bij de AIC. 

https://www.hotelveracesenatico.it/
https://www.lafavolasenzaglutine.it/
https://www.facebook.com/katiaf1970/


 

 

 

 

 

Wel gelegen in Rimini maar de moeite waard om erheen te rijden. 

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. 

     

 

 

De Ligging 

Cesenatico ligt tussen Ravenna en Rimini in. Je kunt hier echt alle kanten op. Het 

Deze streek 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. 

 

 

 

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

