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           HOTEL LA BUSSOLA  
 

 

De kamers 

Er zijn 3 soorten type kamers. De Prestige, superior en 

Classe A. In alle kamers vind je de zo vrolijke en 

prachtige beschilderde tegels terug aan de muur of op de 

grond. Het heeft bovenal een romantische uitstraling. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Minibar 

✓ Kluis 

✓ Privé badkamer met bad of douche (Prestige 

kamers hebben ook een jacuzzi, sommige van de 

superior kamers ook) 

✓ Föhn  

✓ Satelliet TV 

✓ Balkon (sommige met zijzicht over de zee, andere 

frontaal uitzicht) Sommige Prestige kamers hebben 

een terras. 

Klik hier voor meer info over de kamers. 

 

 

  

De ligging 

Hotel La Bussola ligt in 

Amalfi aan de kust en 

op 5 minuten lopen van 

het centrum en de 

haven. 

Als onderdeel van de 

Amalfitaanse kust is 

Amalfi net zoals vele 

stadjes aan deze kust 

een schattige wirwar 

van straatjes en 

steegjes waar je 

heerlijk kunt flaneren. 

De verbinding met de 

veerboten is optimaal, 

zo reis je per boot heel 

gemakkelijk naar bijv 

Capri of Positano. 

Een grote stad in de 

buurt is Salerno, deze 

grote havenstad heeft 

een prachtige 

historische kern waar 

een wandeling 

erdoorheen de moeite 

waard is. Voor meer 

info over deze mooie 

stad kun je contact 

opnemen met 

Salernotravel. Zij 

kunnen je ook 

begeleiden met diverse 

excursies 

(Nederlandstalig). 

Hoe er te komen? 

Vliegen kan op Napels 

(65 km) 

Een auto huren kun je 

het beste doen bij 

Sunnycars. Voordelig, 

goed verzekerd en 

ongelimiteerde km’s. 

                               

                                                 

Lungomare dei Cavalieri 16 

84011 Amalfi (SA) 
Tel: +39 089 871533 

info@labussolahotel.it 
www.labussolaohotel.it 

 

  

   

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/
https://www.labussolahotel.it/home-page-2/
https://www.labussolahotel.it/rooms/
https://www.salernotravel.eu/capri-wat-je-echt-moet-zien-en-doen/
https://www.salernotravel.eu/amalfikust/positano/
https://www.salernotravel.eu/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Blog/Acco%20Ligurie/Hotel%20Villa%20Edera%20&%20La%20Toretta/partner.sunnycars.nl/ak/3122429
http://www.labussolaohotel.it/
https://www.celiachia.it/
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Het ontbijt 
 

Bij het ontbijt is er een ruime 

keus aan franse toast, brood, 

koekjes, cake en sinds 2020 

ook croissants. Dit word 

bereid door externe 

glutenvrije winkels. 

 

 

 

 

 

        

 

Buon 

Giorno 

   

Lunch / Diner 

 

Het restaurant en het hotel zijn aangesloten bij de 

AIC. Er zijn ook vegan en vegetarische gerechten 

mogelijk. Zij willen graag dezelfde gerechten 

serveren aan alle gasten, enkel worden de gerechten 

dan in de keuken glutenvrij gemaakt. Binnen de 

familie van dit hotel/restaurant zijn er ook mensen 

met Coeliakie, zij hebben daarom al heel veel 

ervaring in de keuken.  

 

Pasticceria Arienzo
glutenvrije bakkerij

Salerno

Santa Catarina (zeer luxe)
Restaurant/Pizzeria

Amalfi

Al ristoro del Moro
Restaurant met gv menu

Ravello

 

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://www.facebook.com/arienzo.glu/
https://www.hotelsantacaterina.it/
https://www.alristorodelmoro.com/en/menu
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ Aangesloten bij de AIC 

✓ Vermelding in de gids van AIC 

✓ Lunchbox verkrijgbaar 

✓ Zonnedek 

✓ Parking 

✓ Loungebar 

✓ Vergaderruimte 

✓ Ook geschikt voor bruiloften en partijen 
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