
Boodschappen doen 
 
In Malvicino zelf zijn geen winkels. Uitgebreid boodschappen doen kan het beste in 
Acqui Terme.  
 
Voor de dagelijkse boodschappen kun je ook terecht bij de plaatselijke kruideniers 
(alimentari) van Isola Buona en Cartosio. In beide gevallen rijd je eerst naar de doorgaande 
weg van Acqui Terme naar Sassello: 

 Isola Buona: richting Sassello, na ongeveer 500 meter vind je de Minimarket annex Bar 
aan je linkerhand 

 Cartosio: richting Acqui Terme, na een paar kilometer heb je aan je rechterhand een 
bakkerij annex kruidenier, te herkennen aan het bord Pane aan de gevel. 

 
In Acqui Terme vind je de volgende supermarkten: 

 

Bennet (http://www.bennet.com) is op de Stradale Savona 90. Dit is de 
oude uitvalsweg van Acqui Terme naar het zuiden. Je komt er vanuit 
Malvicino het makkelijkst door bij Melazzo links af te slaan naar Castelletto 
d'Erro (SP225) en dan vervolgens rechts aan te houden (via SP226 en 
SP227) naar Terzo en Acqui Terme. Dit is de grootste supermarkt met het 
meest omvangrijke assortiment. 
 
Openingstijden: 

 Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag: van 9:00 tot 20:30 
uur. 

 Dinsdag van 9:00 tot 20:00 uur. 

 Zaterdag van 8:30 tot 20:30 uur 
 

 

Een stukje verderop richting het centrum van Acqui Terme bevindt zich aan 
de Stradale Savona 44 de Penny Market (http://www.pennymarket.it). Deze 
heeft zich van discounter met een beperkt assortiment ontwikkeld tot een 
redelijk gesorteerde supermarkt met lage prijzen. 
 
Openingstijden: 

 Maandag tot en met zaterdag: van 8:00 tot 20:00 uur 

 Zondag van 9:00 tot 13:00 en 15:00-20:00 uur 
 

 

Galassia (http://www.ipergalassia.it) bevindt zich vlakbij het centrum, op de 
Via 4 Novembre. Eigenlijk is dat aan de rand van een plein waar op dinsdag 
en vrijdag markt wordt gehouden. Iets kleiner dan de Bennet, en met een 
vergelijkbaar assortiment. 
 
Openingstijden: 

 Maandag tot en met zaterdag: van 8:30 tot 20:00 uur  

 Zondag van 8:30 tot 13:00 uur 
 

 

De keten Gulliver (http://www.supergulliver.it/) vind je op de Via Alessandro 

Fleming 44 en de Via Salvo D'Acquisto 42 en de Via Cassarogna 21. 
 
Openingstijden: 

 Maandag tot en met zaterdag: van 8:30 tot 20:00 uur  

 Zondag van 9:00 tot 13:00 en 15:30-19:30 uur 
 

 

LIDL (http://www.lidl.it) hoeft verder geen introductie. Het assortiment is 
vergelijkbaar met dat in Nederland, de prijzen ook. Je vindt de LIDL langs de 
rondweg van Acqui Terme in de Via Alberto da Giussano. 
 
Openingstijden: 

 Maandag tot en met zaterdag: van 8:30 tot 21:00 uur  

 Zondag van 9:00 tot 20:00 uur 

http://www.supergulliver.it/


 

Markten en overig 
 
Algemene warenmarkt 
 

Iedere dinsdag en vrijdag is er 's ochtends een grote 
algemene markt in het centrum van Acqui Terme.  
 

Antiekmarkt 
 

Op de vierde zondag van de maand is er antiekmarkt van 
8:00 tot 19:00 uur op de Corso Bagni en (een deel van) het 
Piazza Italia. 
 

Enoteca Regionale 
 

Op het Piazza Levi 12 bevindt zich in de kelders van het 
palazzo Robellini de Enoteca Regionale Acqui Terme, waar 
alle wijntelers van de wijde omgeving hun wijn te koop 
aanbieden. 
 
Openingstijden: 

 maandag en woensdag gesloten 

 dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 9:30 tot 13:00 
en 15:30 tot 19:00 uur 

 zondag 16:00 tot 19:00 uur. 
 

Chinese Winkel van Sinkel Vlak bij de Penny Market, iets naar achteren op het 
parkeerterrein, bevindt zich een grote Winkel van Sinkel van 
Chinese origine, waarin een breed assortiment van non food 
producten wordt aangeboden tegen scherpe prijzen. Een 
soort kruising van de Action en een grote hoeveelheid 
marktkramen in een grote hal samengebracht. 
 

 Het VVV-kantoor (Informazione ed accoglienza turistica 
Acqui Terme) bevindt zich op het Piazza Levi 7, vlak bij de 
Enoteca. 
 
Openingstijden: 

 maandag tot en met zaterdag: 9:30 tot 13:00 en 15:30 
tot 18:30 uur 

 zondag 10:00 tot 13:00 uur en in juni tot september ook 
van 15:30 tot 18:30 uur 

 
 
 
 
 
 
 


