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Riu Palace Zanzibar, nieuw hotel en nieuwe bestemming 
Palma de Mallorca, 18 april 2018 
 
 
• De hotelketen heeft net een luxehotel verworven met 102 kamers en villas op het Nungwi-
strand, dat als het mooiste van het eiland wordt beschouwd 
 
• Vanaf volgend winterseizoen wordt het hotel onderdeel van het luxueuze Adults Only Riu 
Palace aanbod en biedt het de All Inlcusive service van RIU  
 
RIU Hotels & Resorts heeft zojuist Zanzibar toegevoegd aan de catalogus van exotische bestemmingen die de 
keten zijn trouwe gasten biedt. Riu Palace Zanzibar is een luxehotel met 102 kamers en suites. Het is gelegen 

op het noordelijkste punt van Unguja, het hoofdeiland van de Zanzibar-archipel, op minder dan een uur van het 
vliegveld en de hoofdstad Zanzibar City, waarvan het historisch centrum bekend staat als Stone Town.  
 

http://www.riu.com/
http://www.riu.com/nl/hotel/tanzania/zanzibar/index.jsp
http://www.riu.com/nl/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/index.jsp
http://www.riu.com/


 

 

RIU formaliseerde vandaag, woensdag 18 april 2018, de koopovereenkomst met de hotelketen Emerald, die tot nu 
toe het hotel aanbood als Hideaway of Nungwi Resort & Spa. Het nieuwe Riu Palace Zanzibar is de perfecte 

aanvulling op het RIU-aanbod in de Indische Oceaan, waar het al twee hotels op Mauritius heeft en een in Sri 
Lanka.  
 

http://www.riu.com/
http://www.riu.com/nl/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/index.jsp


 

 

Het hotel behoort tot de exclusieve collectie The Leading Hotels of The World vanwege de uitstekende ligging aan 
het strand van Nungwi, een van de mooiste van het eiland, de zorgvuldig gekozen aankleding van elke kamer en 
alle ruimtes en de uitstekende service. Het heeft drie restaurants, het hoofdrestaurant met een buffet met 
internationale gerechten, een Aziatisch restaurant en een grill en daarnaast nog twee bars. Bovendien heeft het 
hotel een volledig uitgeruste spa, een kinderclub, vergaderzalen, een fitnessruimte en een tennisbaan.  
 



 

 

RIU behoudt deze kenmerken van het hotel voor het huidige seizoen, maar zal voor het volgende winterseizoen 
2018/2019 het All Inclusive 24 Hours-programma van RIU invoeren in het Riu Palace Zanzibar en het aanbod zal 
aangepast worden aan de exclusieve lijn van de Adults Only Riu Palace hotels. 

 

http://www.riu.com/
http://www.riu.com/nl/hotel/tanzania/zanzibar/hotel-riu-palace-zanzibar/index.jsp


 

 

Zanzibar is een semi-autonome regio van Tanzania, die onder toeristen erg populair is geworden als onderdeel van 
een reis die een safari door het Nationale Park van Serengueti combineert met een verblijf aan de prachtige 
stranden van het eiland. Zanzibar heeft een fascinerende geschiedenis die getekend wordt door Perzen, Arabieren, 
moslims, Portugezen en natuurlijk de Afrikanen zelf. Het historische centrum van Zanzibar City, waar de zanger 
Freddy Mercury werd geboren, staat bekend als Stone Town en werd in 2000 uitgeroepen tot Werelderfgoed door 
de UNESCO. 
 



 

 

 

Voor meer informatie: www.riu.com  

Over RIU: 

 
De internationale keten RIU heeft haar oorsprong in 1953 op Mallorca, Spanje, met de opening van 
een klein vakantiehotel van de familie Riu, oprichter en huidig eigenaar in de derde generatie. Het 
bedrijf concentreert zich op toeristische hotels. Meer dan 70% van de hotels biedt de gerenommeerde 
All inclusive by RIU service. Met de opening van het eerste stadshotel in 2010 heeft RIU zijn aanbod 
van producten uitgebreid met een lijn van stadshotels genaamd Riu Plaza. RIU Hotels & Resorts heeft 
op dit moment 92 hotels in 19 landen en 28 894 werknemers die elk jaar meer dan 4 miljoen gasten 
ontvangen.Tegenwoordig neemt RIU de 34ste plaats in tussen de grootste ketens ter wereld, de derde 
plaats in Spanje op basis van inkomsten en de vierde plaats op basis van het aantal kamers.  
 

http://www.riu.com/


Voor meer informatie: Persafdeling //Tel: +34 971 74 30 30 // prensa@riu.com  
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RIU, riu.com, Riu Class, Riu Plaza en het RIU-logo zijn geregistreerde handelsmerken van 

Riu Hotels S.A. in Spanje en andere landen. Afbeeldingen kunnen zijn beschermd door 

eigendomsen auteursrechten. Andere namen van bedrijven, producten en diensten kunnen 

gedeponeerde handelsmerken zijn van derden. Alle rechten voorbehouden. © Copyright Riu 
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