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Hotel Villa Edera & La Torretta ***  

 

 

De kamers 

25 kamers (2/3 pers per kamer) die smaakvol ingericht 

zijn. Allen divers maar in een artistieke stijl. De kamers 

zijn ingedeeld in 3 categorieën.  

Classic en Large Classic; begane grond zonder 

balkon/terras. 

Comfort en Large Comfort; terras of balkon. 

Superior; Ruime kamers met terras of balkon. Minibar, 

Badjassen en Badslippers. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Kluis 

✓ Privé badkamer 

✓ Föhn  

✓ Toilet artikelen 

✓ Satelliet TV 

Klik hier voor meer info over de kamers. 

 

 

  

De ligging 

Moneglia maakt deel uit 

van Baie del Levante bij 

de kust van La Spezia. 

Vanuit hier kun je 

mooie uitstapjes maken 

naar bijv Cinque Terre, 

de kleurrijke bekende 

plaatsen aan de kust. 

Camogli, één van de 

bekendste en 

romantische plekken in 

deze regio. 

Portofino, deze chique 

badplaats en met name 

het pittoreske haventje 

is de meest bekende 

aan de Middellandse 

Zee. 

Aan deze kant van de 

kust vind je vele 

kleurrijk dorpjes, met 

smalle straatjes, 

boetiekjes en heerlijke 

boulevard om erover 

heen te struinen. 

Hoe er te komen? 

Met de auto kom je er 

altijd wel! 

Vliegen kan oa op Pisa 

(100km) en Genua 

(60km. 

Een auto huren kun je 

het beste doen bij 

Sunnycars. Voordelig, 

goed verzekerd en 

ongelimiteerde km’s. 

                                                                               

Via Venino 12 

16030 Moneglia (GE) 

Tel: +39 0185 49291 

info@villaedera.com 

   

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/
https://www.villaedera.com/it/
https://book2.nozio.com/accommodation/list?channelId=b85501da-3e01-4227-9472-c66817e03eb9&culture=it
https://www.cinqueterre.eu.com/nl/moneglia
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/reizen-door-italie-ligurie/camogli-kleurrijk-vissersdorpje-vol-verrassingen/
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/reizen-door-italie-ligurie/portofino-luxe-parel-aan-de-italiaanse-riviera/
partner.sunnycars.nl/ak/3122429
https://www.celiachia.it/
https://www.villaedera.com/it/
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Het ontbijt 

 

Op aanvraag is glutenvrij 

ontbijt mogelijk met 100% 

homemade baksels uit de 

oven. Muesli, biologische 

homemade jam, diverse 

beleg zoals echte ‘prosciutto’ 

(ham) en nog veel meer.  

 

 

 

 

Eat  

cake 

for breakfast 

 

Lunch / Diner 

 

Het bijbehorende restaurant ‘Ristorante l’orto 

ritrovato’ is vrij toegankelijk. Er is een menukaart 

welke wisselt per seizoen met een glutenvrij menu 

van de dag. Wellicht overbodig maar geef altijd bij 

een restaurant aan dat je glutenvrij moet eten. 

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.  

 

Il fornaio senza glutine
glutenvrije bakkerij

Sestri Levante

I due Gabbiani
Restaurant pasta, pizza en desserts

Sestri Levante

Ipercoop
Supermarkt met een uitgebreide gluten,-

en lactosevrije afdeling
Carasco

 

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/uit-eten-in-italie/
https://www.ilfornaiosenzaglutine.it/
https://iduegabbiani.it/
https://www.ileudicarasco.it/negozio/ipercoop/
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ Cocktail uurtje iedere dag vanaf 17.00 uur. 

✓ Adults only, kinderen vanaf 12 jaar zijn 

welkom. 

✓ Kookworkshops (ook glutenvrij mogelijk) 

✓ Het hotel wordt gerund door een familie. 

✓ Sinds 2005 AIC geregistreerd. 

✓ Halfpension mogelijk 

✓ Excursies met speedboot langs de kust 

✓ Diverse actieve excursies zoals 

paddenstoelen en olijven plukken, op jacht 

gaan etc. 

✓ Diverse proeverijen van olijfolie, wijn en 

streekgebonden producten. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.salutidaitalia.nl/

