
Accommodaties in Grottammare in omgeving 
 

Hieronder vind je suggesties voor accommodaties in het zuiden van Le Marche. 

Ook kunnen we je assisteren bij het vinden van een appartementen in Ascoli Piceno.  

Maar uiteindelijk moet je de accommodatie altijd zelf reserveren. 

 

Richtprijzen: 

B&B: vanaf € 35 p.p. per dag 

Appartement/Residence/Agriturismo: vanaf € 180 p.p. voor 6 nachten 

Hotel (3-sterren): € 400 p.p. voor 6 nachten 

 

RESIDENCE COSTA 
SMERALDA 

Vijf minuten lopen van de zee in 

Grottammare. Een perfecte 

locatie voor liefhebbers van het 

strand en de zon! 

Vraag om een speciale 

aanbieding voor Greenitalian! 

www.costasmeraldaresidence.it 

 

B&B TORRETTA SUL BORGO 

Gelegen in het oude centrum 

van Grottammare, waar je kunt 

wandelen door de middeleeuwse 

straatjes en de geschiedenis 

inademen, terwijl je ontspant in 

deze leuke B&B. 

Vraag om een speciale 

aanbieding voor Greenitalian! 

www.latorrettasulborgo.it  

 

http://www.costasmeraldaresidence.it/
http://www.latorrettasulborgo.it/


B&B TRE FINESTRE SUL MARE 

Dit is een heerlijke B&B in het 

oude centrum van 

Grottammare, zonder auto’s, 

ver van de lawaaierige steden, 

waar je de sfeer van een oud 

dorp kunt proeven. Caterina en 

haar familie bieden je een 

romantisch verblijf in een sfeer 

van andere tijden… 

www.casabagnara.it  
 

AGRITURISMO LA CAMPANA 

La Campana ligt op slechts 7 km 

van de stranden van Cupra 

Marittima, op minder dan 1 uur 

van het Sibillini-gebergte en op 

130 m boven de zeespiegel. Het 

is een landhuis met  mooi 

gerestaureerde 18de-eeuwse 

boerderijen op het platteland. 

Keuken met lokale 

milieuvriendelijke boerderij-

producten en een unieke plek 

om gewassen te ontdekken voor 

het creëren van natuurlijke 

kleuren. 

www.agriturismolacampana.it 

 

AGRITURISMO FORTUNA 
VERDE 

Geniet van een warm welkom 

op dit gezellige, kindveilige en 

culinaire adres. De agriturismo 

ligt verscholen tussen de 

wijngaarden en olijfgaarden en 

ligt op slechts 15 minuten van 

het strand. Je kunt B&B of 

appartementen boeken of 

genieten van een echte 

buitenervaring in een safaritent. 

www.fortunaverde.com 
 

http://www.casabagnara.it/
http://www.agriturismolacampana.it/
http://www.fortunaverde.com/


CASALI COSTADORO 

De appartementen van Casali 

Costadoro bevinden zich op een 

biologisch landgoed met een 

van de mooiste landschappen in 

Le Marche en een prachtig 

uitzicht. Het pand is omgeven 

door wijngaarden en is 

bereikbaar via een eigen 

landweg met een mix van 

cipressen, olijven, 

moerbeibomen en eiken. 

www.casalicostadoro.com 
 

7 ROOMS BIO B&B 

Een duurzame Bed & Breakfast 

in het centrum van San 

Benedetto del Tronto, op slechts 

5 minuten lopen van het 

treinstation en op 2 minuten 

lopen van de belangrijkste 

toeristische attracties van de 

stad met vriendelijke en coole 

jonge eigenaren. Vraag naar 

een speciaal Greenitalian-

aanbieding. 

www.7rooms.it 

 

  

http://www.casalicostadoro.com/
http://www.7rooms.it/

