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           HOTEL VILLA MADONNA 

 

 

De kamers 

De kamers zijn in chalet stijl gebouwd. Zij hebben allen 

een houten inrichting alsof je in een blokhut overnacht. 

Sommige kamers hebben hier ook een balkon bij. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Kluis 

✓ Privé badkamer 

✓ Föhn  

✓ Satelliet TV 

Klik hier voor meer info over de kamers. 

 

 

  

De ligging 

Alpe de Siusi maakt 

deel van de Trentino 

Alto Adige. Een 

prachtige plek van rust 

met uitzicht over de 

Dolomieten. 

Bolzano/Bozen is de 

hoofdstad en de 

grootste stad van Zuid-

Tirol. Een bezoek 

hieraan mag zeker niet 

ontbreken. 

Pordenone in de 

provincie Friuli Venezia 

Giulia heeft een 

schattige stadskern. 

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 Ibsen Henrik, 29 

39040 Siusi allo Sciliar, 

Bolzano  
Tel: +39 0471 708860 

info@villamadonna.it 
https://www.villamadonna.it/ 

 
 

 

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/
https://www.villamadonna.it/
https://www.villamadonna.it/camera-con-balcone/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Blog/Acco%20Ligurie/Hotel%20Villa%20Edera%20&%20La%20Toretta/partner.sunnycars.nl/ak/3122429
https://www.villamadonna.it/
https://www.celiachia.it/
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Het ontbijt 

 

Bij het ontbijt is er een 

geheel buffet gewijd aan 

glutenvrije en lactosevrije 

verse gemaakte producten. 

 

 

 

 

 

 

 

Eat  

cake 

for breakfast 

 

Lunch / Diner 

 

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. 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. Je kunt dus allemaal van 

hetzelfde genieten. 

 

Glutenfree world
glutenvrije bakkerij

Bolzano

La Lanterna
Restaurant/Pizzeria

Bolzano

Iper Poli
Supermarkt met een uitgebreide gluten,-

en lactosevrije afdeling
Bolzano

 

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/
http://glutenfreeworld.eu/
https://www.pizzeria-lalanterna.it/
https://www.gruppopoli.it/it/orari-e-punti-vendita/
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ Aangesloten bij de AIC 

✓ Huisdieren toegestaan op aanvraag 

✓ Rolstoelvriendelijk  

✓ Lunchbox verkrijgbaar 

✓ Fietsverhuur 

✓ Fietsroutes 

✓ Animatie voor kinderen 

✓ Excursies 

✓ Mountainbiken 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.salutidaitalia.nl/

