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                            B&B AL LIZZO 

Deze B&B is in een oude en antieke villa van eind 800. De 

kamers zijn ook nog ‘middeleeuws’ ingericht, het plaatje 

klopt dan ook gewoon. Je proeft de oude sferen. Met een 

panoramisch uitzicht over de Golf van de dichters is het 

een prettige plek om tot rust te komen. 

Het is een kleine B&B met totaal 2 kamers. Dus ben je 

met twee koppels dan heb je deze B&B incl zwembad voor 

je eigen alleen. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Gratis parkeren (totaal 2 plekken voor de deur) 

✓ Privé badkamer (Bij één kamer zit deze in de gang 

aan de overkant van de slaapkamer, toegang met 

een eigen sleutel) 

✓ Föhn  

✓ Toilet artikelen 

In de gezamenlijke ruimte is er ook een koelkast 

beschikbaar. 

 

 

  

De ligging 

Lerici maakt deel uit 

van de streek bij La 

Spezia. Gelegen in een 

inham van de Golf der 

dichters. 

Het natuurpark 

Montemarcello magra is 

makkelijk te bezoeken 

en ideaal voor mooie 

wandelingen in de 

groene natuur. 

Op 50 min afstand met 

de auto kun je ook het 

bekende stadje Lucca 

bezoeken. 

Vanuit hier kun je ook 

mooie uitstapjes maken 

naar bijv Cinque Terre, 

de kleurrijke bekende 

plaatsen aan de kust. 

Portovenere, een 

schattige badplaats 

waar je oa het klooster 

Della Madonna Bianca 

kunt bezoeken. 

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? 

Vliegen kan oa op Pisa 

(50km) en Bologna 

(211km). 

Een auto huren kun je 

het beste doen bij 

Sunnycars. Voordelig, 

goed verzekerd en 

ongelimiteerde km’s. 

                                                                               

Località Tre Strade 5 

19032 Lerici (SP) 

Tel: +39 3487 742006 

bblerici@alizzo.it 

www.alizzo.com 

 

   

    

 

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/
https://www.allizzo.com/
https://www.cinqueterre.eu.com/nl/lerici
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/lucca/lucca-in-24-uur/
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/reizen-door-italie-ligurie/cinque-terre-praktische-informatie-tips/
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/reizen-door-italie-ligurie/portovenere-de-zesde-parel-van-de-cinque-terre/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Blog/Acco%20Ligurie/Hotel%20Villa%20Edera%20&%20La%20Toretta/partner.sunnycars.nl/ak/3122429
mailto:bblerici@alizzo.it
www.alizzo.com
https://www.celiachia.it/
https://www.lamialiguria.it/it/
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Het ontbijt 

 

Op aanvraag is glutenvrij/lactosevrij 

ontbijt mogelijk met diverse producten 

van o.a. Schar, Mulino Bianco, Coop. 

Broodjes, cake, koekjes, yoghurt en 

vers fruit. Kortom een uitgebreid 

ontbijt op zijn Italiaans. Hartig beleg 

zoals kaas en ham is ook aanwezig. 

 

 

 

 

Breakfast  

with 

a view 

Lunch / Diner 

 

Er is geen mogelijkheid om te lunchen of te dineren. 

Deze B&B heeft wel een koelkast in de gezamenlijk 

ruimte waar je dus evt beleg kunt halen voor 

broodjes ed als je heerlijk in de tuin met uitzicht wilt 

ontbijten. Kamer Blu heeft ook een klein keukentje 

om zelf iets te maken. 

De broodjes die je bij het ontbijt krijgt worden 

gekocht bij een glutenvrije/lactosevrije bakkerij 

‘Forno Amalia glutenfree’.  

 

Amalia glutenfree
glutenvrije banketbakkerij

La Spezia

Ristorante Da Paolino
Lerici

La conca del'oro
Ijsjeszaak
La Spezia

 

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://www.amaliaglutenfree.it/en/261-2/
http://www.amaliaglutenfree.it/en/261-2/
https://www.facebook.com/pages/Gelateria-Conca-Doro/162713370408112
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ Sinds 2013 aangesloten bij de AIC 

(Italiaanse coeliakievereniging) 

✓ Verzorgt ook een lactosevrij ontbijt op 

aanvraag 

✓ Er zijn geen activiteiten, enkel een 

zwembad en veel rust. 

✓ Gratis parkeren 

✓ Max 3 pers per kamer 

✓ In het hoogseizoen kun je boeken vanaf 

min 2 overnachtingen. 

✓ Met een kronkelweg naar boven bereik je 

de B&B, in de laatste bocht zit er een wit 

huis aan de linkerkant, dat is de B&B. 
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