
 

 

Calabrië – Villino Eleonora 

 

Via Mariano Meligrana 3 

898861 Siusi Parghelia, Vibo Valentia (VV) (engels, italiaans) 

Tel: +39 0963 600046 

info@villinoeleonora.com 

 

Deze B&B ligt in het zuiden van Italië, op nog geen 5 minuten van Tropea 

vandaan. Een prachtige stad met water zo helder als de Cariben. Je kunt hier 

heerlijk verblijven voor een vakantie of als tussenstop als je verder zou willen 

reizen naar Sicilië bijvoorbeeld. Villino Eleonora heeft een landelijke en 

authentieke uitstraling. Gelegen tussen het natuurschoon van deze streek kom je 

hier helemaal tot rust.  

De kamers hebben een klassieke uitstraling hebben allen een terrasje of patio en 

sommige kamers hebben vanaf hun terras zelfs uitzicht over de prachtige blauwe 

zee. 

 

Ontbijt 

Het ontbijt word veelal vers bereid en er is voldoende keus aan bijv vers fruit. Er 

zijn ook glutenvrije opties, zoals glutenvrij brood. Dit moet uiteraard wel bij de 

reservering gemeld worden zodat ze er rekening mee kunnen houden.  

 

 

 

Restaurant 

Er is geen restaurant in deze B&B. Wel staat zij open voor heerlijke hapjes en 

snacks. Dit kun je ter plekke bespreken. 

 

 

 

 

http://www.villinoeleonora.com/


 

 

 

 

De ligging 

Het zuiden van Italië kun je nog ongerept noemen. Neem de auto en ga 

bijvoorbeeld de bergen in, je komt er bij schattige dorpen terecht en je wordt 

verrast door de prachtige immense natuur die Calabrië te bieden heeft. Nabij kun 

je bijv de steden Pizzo Calabro, Stromboli (vulkaaneiland) Tropea en Capo 

Vaticano bezoeken. Zeker allen de moeite waard. 

 

Glutenvrije restaurants/winkels in de omgeving 

 

Restaurant Carpe Diem 

Largo Luigi di Francia, 6, 89861 Tropea  

Tel: 0039 – 0963 666361 

Ristorante Il Canastorie 

Via del Monte, 89861, Tropea. 
 

Vis word veelal gegeten in deze streek, omdat de Italianen het bij puur eten 

houden zijn deze gerechten over het algemeen glutenvrij omdat ze geen sausje 

ed ervoor gebruiken. Uiteraard navragen is altijd wel noodzakelijk zodat er echt 

rekening mee gehouden kan worden. 

 

Sapori senza glutine 

Via della Vittoria, 43, 88046 Lamezia Terme CZ 

Tel: 0039 - 3895682260 

Een klein bakkerijtje met enkel glutenvrije delicatessen. Denk aan gebakjes, 

koekjes allen vers gebakken maar ook heerlijk brood en focaccia’s. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/saporisenzaglutine

