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Hotel Fori Imperiali 

Cavalieri***  

 

De kamers 

De 24 kamers zijn pas gerenoveerd. De oude authentieke 

sfeer is nog aanwezig. De klassieke kamers zijn standaard 

en de superior hebben nog een extra zitje op de kamer. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Kluis 

✓ Privé badkamer 

✓ Föhn  

✓ Toilet artikelen 

✓ Minibar 

✓ Satelliet TV 

Klik hier voor meer info over de kamers. 

 

 

  

De ligging 

Rome, de hoofdstad van 

Italië, de Romeinse tijd 

heerst hier nog steeds. 

De stad waar de paus 

zijn hoofdkantoor heeft, 

historische gebouwen 

en straatjes in 

overvloed. 

Een stad die je niet in 1 

dag even bezoekt. 

Mocht je er zelfs een 

week verblijven dan 

raden wij je ook een 

bezoek aan Tivoli, Villa 

d’este aan. De meest 

prachtige fonteinen kun 

je hier oa vinden. 

Rome heeft 2 

vliegvelden, Leonardo 

Da Vinci 

(Fiumicino/FCO) en 

Ciampino. 

Een auto huren kun je 

het beste doen bij 

Sunnycars. Voordelig, 

goed verzekerd en 

ongelimiteerde km’s. 

Het hotel heeft 2 

betaalde 

parkeerplekken in eigen 

garage. In de straat 

ernaast kun je s ’avonds 

en op zondag gratis 

parkeren. Een auto in 

Rome is eigenlijk niet 

nodig, eerder de 

benenwagen. 

                                                                               

Via Frangipane 34 

00184 Roma (RM) 

Tel: 0039 066796247 

info@hotelforiimperialicavalieri.com 

www.hotelforiimperialicavalieri.com 

 

  

 

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/
http://www.hotelforiimperialicavalieri.com/nl
http://www.hotelforiimperialicavalieri.com/nl
https://book2.nozio.com/accommodation/list?channelId=b85501da-3e01-4227-9472-c66817e03eb9&culture=it
http://www.villadestetivoli.info/
http://www.villadestetivoli.info/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Blog/Acco%20Ligurie/Hotel%20Villa%20Edera%20&%20La%20Toretta/partner.sunnycars.nl/ak/3122429
mailto:info@hotelforiimperialicavalieri.com
https://www.celiachia.it/
http://www.hotelforiimperialicavalieri.com/nl
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Het ontbijt 

Geef bij de hotelreservering aan dat je een glutenvrij 

ontbijt wenst. S ’ochtends bij het betreden van de 

ontbijtlounge kun je hier naar vragen. Vanuit pasticceria 

Napoleoni krijg je dan een leuk pakket met heerlijke 

glutenvrije koekjes! 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. 

 

 

 

 

 

Eat  

cake 

for breakfast 

  

Lunch / Diner 

 

Er is geen restaurant bij het hotel, maar dat is in 

Rome ook niet nodig met zoveel keus aan glutenvrije 

genieten. Lees hier verder.. 

Wil je weten welke gerechten op een standaardmenu 

kaart glutenvrij zijn? Klik dan hier! 

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van verse 

groenten en fruit uit eigen tuin.  

 

Voglia di pizza
Restaurant voor lunch en diner

Rome centrum

Pandali
bakkerij en healthy food

Rome centrum

Venchi
ijsjeswinkel

Rome centrum

 

Met diverse apps voor je mobiel kun je gemakkelijk een glutenvrije winkel of 

restaurant vinden in de buurt waar je op vakantie bent in Italië. Lees meer.. 

Hieronder hebben wij enkele mooie plekken al voor je uitgezocht.  

http://www.salutidaitalia.nl/
https://salutidaitalia.nl/lazio/
https://salutidaitalia.nl/uit-eten-in-italie/
https://www.vogliadipizzaglutenfree.com/
http://www.pandali.it/
https://it.venchi.com/
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ Vergaderruimte aanwezig voor 20 – 80 

personen. 

✓ Dakterras met zitjes 

✓ Bagage opslag 

✓ Luchthaven transfer 

✓ Limousine dienst 

✓ Car rental desk 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/

