
 

 

Rome – Hotel Fori Imperiali Cavalieri 

 

Via Frangipane 34 

00184 RM ROMA 

De eigenaar van dit hotel is ook de eigenaar van pasticceria (banketbakkerij) 

Napoleoni, zij maken vele glutenvrije zoete en hartige delicatessen. Het is een 

bar pasticceria op de Via Appia Nuova, vanaf het hotel ook makkelijk met de 

metro te bereiken voor als je er zelf een kijkje wilt nemen. 

De ligging van het hotel in Rome is ideaal voor een stedentrip. Op nog geen 5 

minuten lopen ben je van het Colosseum verwijderd en talloze andere 

monumenten die Rome je te bieden heeft. En ook niet ver verwijderd van 

metrostation Cavour. 

Ontbijt 

Het personeel, zowel bij de receptie als bij het ontbijt zijn reuze vriendelijk. Ze 

ontvangen je iedere ochtend hartelijk en maken voor een heerlijke cappuccino of 

latte macchiato voor je. 

Het glutenvrije ontbijt dien je wel aan te geven bij de reservering zodat zij dit in 

orde voor je kunnen maken, s ’ochtends bij het betreden van de ontbijtlounge 

kun je naar het pakket vragen. 

Vanuit de pasticceria Napoleoni krijg je een leuk pakketje met de meest heerlijke 

glutenvrije koekjes ooit gegeten! Diverse zandkoekjes met pistache en chocolade 

en een abrikozen mini crostata. Daarnaast werd er ook een speciaal broodje 

gebakken. Over het algemeen ontbijten de Italianen zoet dus je zal meer 

zoetigheden bij het ontbijt krijgen dan hartig. 

Wel is er ook aan het beleg gedacht; kaas, ham en plakjes salami, allen 

glutenvrij. Yoghurt, gebakken eieren. Kortom, je kunt hier in dit hotel je dag 

goed beginnen zodat je volop energie hebt om de stad te ontdekken. 

Hotel 

Het hotel ligt achter de grote drukke straat Via Cavour. In het straatje waar het 

hotel is gelegen is ook een mini market te vinden en een paar eettentjes (niet 

glutenvrij). Het hotel is wel wat gedateerd, kan zeker wel een frisse opknapbeurt 

krijgen, maar alles was schoon, douche was ruim en prima. Een beetje gehorig 

omdat het een oud pand betreft in het centrum van Rome, maar als je oordopjes 

meeneemt of je er gewoon niet aan stoort dan kun je er prima slapen. 

Er is een lift aanwezig en trappen, ook kun je met de trap naar het dakterras 

lopen, en daar heb je echt een leuk uitzicht, je ziet zelfs het Colosseum.  

Je kunt er ook je bagage stallen op de dag van aankomst/vertrek zonder extra 

kosten.  

Bij het rechtstreeks boeken van het hotel (dus niet via een bookingsite) mag je 

ook gebruik maken van de minibar, vraag hier voor de zekerheid altijd wel naar 

bij de reservering. 

http://www.hotelforiimperialicavalieri.com/nl
https://www.barnapoleoni.it/
https://www.barnapoleoni.it/


 

 

Er is een parkeerplek beschikbaar (max 2) voor € 15,- per nacht, deze dient 

vooraf gereserveerd te worden. Wij hebben zelf de auto geparkeerd op de Via 

degli Annibaldi waar het parkeren tussen  

ca 9 – 22 uur € 1,- per uur kost. Op zondag is het gratis parkeren.  

Een auto heb je eigenlijk niet nodig als je voor een stedentrip naar Rome gaat. 

Het openbaar vervoer is makkelijk toegankelijk, metrostation Cavour ligt op 5 

minuten lopen van het hotel. 

 

Glutenvrije restaurants in de omgeving 

Voglia di Pizza ligt op 20 minuten lopen vanaf het hotel. De route is prachtig 

want je loopt o.a. langs het Forum Romanum en Piazza Venezia. 

Je kunt er ook naar Trastevere lopen om daarna bij MAMA Eat te gaan eten, het 

is 30 minuten lopen, maar ook dit is een leuke wandeling omdat je door de 

straten van Rome kunt slenteren. 

Al lopend richting het Pantheon kun je bij vele restaurants ook glutenvrije pasta’s 

eten. Ook op via Cavour, als je geen zin heb om ver te lopen kun je bij 

Ristorante Massenzio al Fiori ook terecht voor een bord pasta.  

Dit zijn enkel wel restaurants die niet bij de AIC zijn aangesloten, houd hier 

rekening mee. 

 

Wandel afstanden: 

Stazione Termini – 17 minuten 

Metrostration Cavour – 5 minuten (hier pak je metrolijn B, blauwe lijn) 

Colosseum – 5 minuten  

Piazza Venezia – 6 minuten 

Trevi fontein – 16 minuten 


