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De kamers 

De kamers zijn verdeeld in 3 types; Familie kamer, 

standaard en superior. Allen eenvoudig ingericht, de 

superior net iets strakker qua interieur. 

Voor alle kamers geldt: 

✓ Air conditioning 

✓ Gratis Wi-Fi 

✓ Kluis 

✓ Privé badkamer 

✓ Balkon (sommige superior kamers hebben een 

terras) 

✓ Föhn  

✓ TV 

Klik hier voor meer info over de kamers. 

 

 

  

De ligging 

Riccione is één van de 

bekende en 

drukbezochte 

badplaatsen aan de 

Adriatische kust. 

Vanuit hier kun je 

mooie uitstapjes maken 

naar bijv Ravenna, de 

stad met de mozaïeken. 

San Marino en Gradara 

zijn middeleeuwse 

vestingen met een 

prachtig uitzicht over 

Emilia Romagna. 

Cervia, hier kun je een 

bezoek brengen aan de 

beroemde zoutpannen.  

Milano Marittima, een 

chique badplaats waar 

je heerlijk kunt flaneren 

over de boulevard welke 

meer in het centrum 

ligt, vooral s’avonds 

ontzettend gezellig met 

alle (cocktail) barretjes 

buiten. 

Deze streek heeft vele 

leuke attractieparken 

zoals Italia in miniatura, 

Mirabilandia, Acquarium 

van Cattolica. 

Hoe er te komen? 

Met de auto kom je er 

altijd wel! 

Vliegen kan oa op 

Bologna (97km) en 

Rimini (28km). 

Een auto huren kun je 

het beste doen bij 

Sunnycars. Voordelig, 

goed verzekerd en 

ongelimiteerde km’s. 

                                                                               

 

Viale Manzoni, 7/9 

47838 Riccione (RN) 

Tel +39 0541 646 352 

trieste@happyfamilyriccionehotels.it 

www.happyfamilyriccionehotels.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.salutidaitalia.nl/
https://www.happyfamilyriccionehotels.it/albergo-riccione/
https://www.happyfamilyriccionehotels.it/albergo-riccione/camere
https://www.desmaakvanitalie.nl/ravenna-cultuur-doen/
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/le-marche/gradara-een-verboden-liefde-en-pasta-die-inslaat-als-een-bom/
https://www.italiainminiatura.com/
https://www.mirabilandia.it/
https://www.acquariodicattolica.it/
https://www.acquariodicattolica.it/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/Blog/Acco%20Ligurie/Hotel%20Villa%20Edera%20&%20La%20Toretta/partner.sunnycars.nl/ak/3122429
mailto:trieste@happyfamilyriccionehotels.it
https://www.celiachia.it/
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Het ontbijt 

 

Zij zijn hier zeer goed op de 

hoogte en hebben een 

uitgebreid glutenvrij ontbijt met 

taarten, koekjes, croissants, 

brood, vers fruit en hartig beleg. 

Een aparte buffet speciaal voor 

wie er glutenvrij moet eten.  

 

 

 

 

Sweet 

breakfast 

 

Lunch / Diner 

 

Het restaurant is aangesloten bij de AIC. Zij bereiden hier 

vele verschillende schotels aan die glutenvrij zijn en op 

aanvraag ook lactosevrij. Je proeft hier de traditionele 

keuken uit de streek Emilia Romagna. Net als ieder ander 

maar dan glutenvrij. Meestal in buffetvorm met verse 

groenten en diverse vleesgerechten. 

 

Piadineria I Love Italian Food
glutenvrije snacks

Riccione

Mananà La Spesa Senza Glutine
glutenvrije winkel
Misano Adriatico

Conad Ipermercato
Supermarkt met een uitgebreide gluten,-

en lactosevrije afdeling
Rimini

 

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/laspesasenzaglutine
https://www.conad.it/ricerca-negozi/negozio.006886.html
https://salutidaitalia.nl/handige-apps-voor-een-vakantie-in-italie/
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Extra info 

✓ AIC geregistreerd (al meer dan 20 jaar) 

✓ Organiseren diverse themavonden 

waaronder Nutella party (met gv 

pannenkoeken!) 

✓ Animatie in het hotel en op het strand 

✓ Fietsverhuur  met kinderzitjes 

✓ Parkeren mogelijk (toeslag) 

✓ Gebruik van strandbedjes bij strandtenten 

waar het hotel mee samenwerkt. 

✓ Zwembad en jacuzzi aan het strand 

✓ Gratis toegang tot fitnessruimte 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.salutidaitalia.nl/

