
 

 

Zuid Tirol – Hotel Villa Madonna 

 

Via Ibsen Henrik, 29 

39040 Siusi allo Sciliar, Bolzano (engels, italiaans) 

Tel: +39 0471 708860 
info@villamadonna.it 

Het hotel ligt hoog in het noorden van Italië, in Zuid Tirol. Behalve een mooi 

vakantieadres ook ideaal als tussenstop voor de doorreis. Zij bieden een 

glutenvrije maar ook lactosevrije keuken aan. Ook zijn zij gespecialiseerd in 

overige allergieën en intolerantie. Dit kun je bij een reservering direct aangeven.  

De kamers in dit hotel zijn zowel met als zonder balkon te boeken. Met de 

houten inrichting is het alsof je in een knus chalet overnacht. Met daarbij 

moderne faciliteiten maakt dit echt een hotel om heerlijk te relaxen met name 

ook door de verschillende welness faciliteiten die dit hotel te bieden heeft. 

Huisdieren zijn op sommige kamers ook toegestaan. 

 

Ontbijt 

Bij het ontbijt is er een geheel buffet gewijd aan glutenvrije verse gemaakte 

producten. 

 

 

Restaurant 

Het restaurant en het hotel zijn aangesloten bij de AIC. Vanuit de keuken word 

hier enkel met verse en natuurlijke producten gewerkt voor de glutenvrije pasta, 

brood, croissants, taarten..zeer uitgebreid. 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. Ook is 

het menu niet anders, er is gewoon 1 menu voor iedere gast. De gerechten 

worden met en zonder gluten gemaakt. Het hoort erbij. 

 

 

 

https://www.villamadonna.it/hotel-per-celiaci/
mailto:info@villamadonna.it


 

 

De ligging 

In Trento nabij de Oostenrijkse grens vind je Villa Madonna. Een stukje Italië 

welk gemengd is met Duitse invloeden. Een prachtige groene omgeving met de 

mogelijkheid tot mooie uitstapjes naar bijv Trentino, Pordenone. 

 

Glutenvrije restaurants/winkels in de omgeving 

Pizzeria La Lanterna 

Glutenvrije pizza’s op basis van Kamut. 

Patisserie Acherer 

Een typisch Italiaans banketbakker met diverse keuze aan glutenvrije 

zoetigheden 

Voor een dagje uit verzorgd Hotel Villa Madonna ook lunchpakketten (koud en 

warm) dus je kunt onbezorgd op pad gaan. 

 

 

 

 

https://www.pizzeria-lalanterna.it/
http://www.acherer.com/

