RIU: nog beter in 2017

BROWSER

FORWARD

Beste reiziger,
RIU Hotels & Resorts is niet alleen geliefd voor de uitmuntende service, ook voor de
voortdurende vernieuwing, modernisering en verbetering wordt RIU enorm gewaardeerd.
Jaarlijks keren vele tevreden gasten terug. Wie RIU nog niet kent, zal ongetwijfeld snel
vallen voor de klassevolle charmes van deze bekende hotelketen. Voor 2017 heeft RIU
opnieuw veel te vertellen.
In deze nieuwsbrief geven we je alvast een voorsmaakje.
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RIU Hotels & Resorts: nóg beter in 2017
Denk je al na over je volgende zomervakantie? Bekijk dan snel
deze heel aantrekkelijke vroegboekvoordelen, geldig voor boeking
t.e.m. 10 januari 2017.
•
•
•
•

TUI prijsgarantie: betaal geen cent teveel!
Mogelijkheid tot gratis omruilen naar een nieuwe bestemming
Gratis 20 kg bagage
Gratis luchthavenvervoer heen en terug

Benieuwd wat dit allemaal inhoudt?
Ontdek alle vroegboekvoordelen

Gran Canaria: succesvolle vernieuwing
Gran Canaria is heel geliefd bij de Belgen,
uiteraard omwille van het klimaat, maar ook
omwille van het lekkere eten én de uitstekende
RIU Hotels. RIU pakt voor zomer 2017 uit met een
totaal van 8 hotels waaronder 2 mooi
gerenoveerde viersterrenhotels: ClubHotel Riu
Papayas en ClubHotel Riu Vistamar (heropening
einde juli). Op het eiland biedt RIU ook een Adults
Only hotel aan alsook enkele schitterende Riu
Palace Hotels.
Ontdek ClubHotel Riu Papayas

De Caraïben: rusten met z’n twee of actief met het gezin?
De Caraïben doen je helemaal wegdromen. Op
Jamaica heeft RIU als aanrader het volledig
nieuwe Riu Reggae, Adults Only. Het
splinternieuwe Adults Only hotel Riu Republica in
het palmenparadijs Punta Cana bekoorde de
voorbije maanden reeds veel Belgische klanten.
ClubHotel Riu Bambu sluit april 2017 en heropent
enkele maanden later na een complete restyling
en in het RIU Resort Punta Cana wordt er nog
meer waterplezier verwacht met de recente
opening van het splinternieuwe waterpark.
Bovendien vlieg je comfortabel met de TUI
Dreamliner rechtstreeks vanuit Brussel naar Punta Cana.
Ontdek Riu Republica

New York: een groot succes!
Ken je Riu Plaza al? Dat zijn stadshotels met een
centrale ligging en een moderne architectuur. Zo
opende Riu Plaza de voorbije jaren hotels in
Panama city, Guadalajara, Miami, Berlijn en New
York. In september 2016 werd de Ierse hoofdstad
Dublin aan het lijstje toegevoegd met de aankoop
van het iconische hotel Gresham.
Ontdek RIU in New York

Overwinteren of zin in een knalpromotie van RIU?
Heb je zin in een exotische vakantie om de winter
helemaal te vergeten, dan is het nu het moment.
Voor de komende weken en maanden heeft RIU
zeer aantrekkelijke promoties. Bekijk snel de RIU
Toppers naar Jamaica en de Dominicaanse
Republiek!
Ontdek de RIU Toppers

RIU Shortnews
In Torremolinos aan de Costa del Sol worden
de zeer geliefde hotels Riu Costa Lago en Riu
Belplaya deze winter volledig gerenoveerd. Beide
hotels worden omgebouwd naar een animatierijk
ClubHotel dat op 1 april 2017 haar deuren
heropent als Riu Costa del Sol. Een ideaal
viersterren familieproduct met all in 24/24u.

Op het Kaapverdische eiland Sal heropent RIU deze week haar 2 bestseller hotels na
een fraaie renovatie. ClubHotel Riu Funana biedt een geanimeerd hotelproduct aan
terwijl het ‘splinternieuwe’ Riu Palace Cabo Verde een top aanrader wordt voor wie
houdt van luxe.
Op Sri Lanka opende onlangs het gloednieuwe Riu Sri Lanka. Het eerste hotel van RIU
in Azië! Onze Belgische winter is de uitgelezen periode om de zon en cultuur te gaan
opzoeken op dit prachtige eiland.
Ontdek Riu Sri Lanka

Ben je geïnspireerd door deze nieuwsbrief of heb je nog wat vragen?
Misschien wil je wel meteen intekenen op een van deze mooie promoties?
Kom snel langs in ons reiskantoor. Wij helpen je graag verder.
Tot binnenkort,
je reisagent.
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