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              VILLINO ELEONORA  

 

De kamers 

 

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. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Kluis 

✓ pantoffels 

✓ Koelkastje 

✓ Privé badkamer 

✓ Föhn  

✓ Toilet artikelen 

✓ Satelliet TV 

Klik hier voor meer info over de kamers. 

 

 

  

De ligging 

Parghelia maakt deel uit 

van de provincie Vibo 

Valentia en ligt aan de 

Tyrreense Zee. 

Tropea ligt vlakbij, dit 

stadje heeft de meest 

blauwe zee, het lijkt 

oprecht net de  

Bahama‘s. Ook Capo 

Vaticano wat daarnaast 

ligt is de moeite waard 

om te bezoeken. 

Pizzo, een pittoresk 

stadje met een plein 

waar je een prachtig 

uitzicht hebt over de 

zee en kun je zelfs de 

vulkaan Stromboli zien 

liggen. Vergeet hier niet 

de beroemde Tartufo te 

eten, een chocolade (of 

vanille) ijstaartje met 

een laag cacao 

eroverheen!  

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. 

 

Vliegen kan op Lamezia 

(60km). 

Een auto huren kun je 

het beste doen bij 

Sunnycars. Voordelig, 

goed verzekerd en 

ongelimiteerde km’s. 

                                                                               

Via Mariano Meligrana 3 

898861 Parghelia (VV)  

Tel: +39 0963 600046 

info@villinoeleonora.com 

http://www.villinoeleonora.com
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Het 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. 

 

 

 

 

Arriveer als 

gast.. 

Vertrek als 

vrienden 

 

Lunch / Diner 

 

Er is geen restaurant aanwezig in deze B&B. Wel staan zij 

open voor heerlijke hapjes en snacks. Dit kun je ter plekke 

bespreken en dan worden deze speciaal voor je bereid. 

 

Er zijn diverse restaurants in de omgeving. De standaard 

kaart heeft in Italië al van nature glutenvrije gerechten 

(lees hier meer erover) Uiteraard altijd toch extra 

aangeven dat ze er alert op zijn. 

 

 

Sapori senza glutine
glutenvrije bakkerij

Lamezia Terme

Ristorante Mare Grande
glutenvrije keuken

Tropea

Bar gelateria Ercole
IJsjeswinkel

Pizzo

 

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.facebook.com/saporisenzaglutine
http://www.maregrande.it/ristorante-pizzeria-tropea.htm
https://pizzodamare.it/bar-gelateria-ercole/
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ Huisdieren toegestaan (op aanvraag) 

✓ Ledikant gratis te huur 

✓ Kinderen tot 6 jaar zijn gratis 

✓ Gratis parking 

✓ Geen zwembad 

✓ Het strand ligt op een afstand van 750 mtr 
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