
 
RIU presenteert ClubHotel Riu Costa del Sol, een belangrijke 
aanwinst voor het gezinstoerisme in Torremolinos 
Palma de Mallorca, 3 april 2017 
 
 

 Het nieuwe complex, direct aan zee gelegen, is het resultaat van het samenvoegen en 
spectaculair en compleet renoveren van de hotels Riu Belplaya en Riu Costa Lago 

 Het resort biedt 3 restaurants, 6 bars, 5 zwembaden, een Splash park en de All Inclusive 
24/7 service van RIU  

 

RIU heeft de deuren geopend van het ClubHotel Riu Costa del Sol. Dit nieuwe hotel ligt op een eersteklas locatie 

aan de strandpromenade van Torremolinos op enkele meters van het strand en is het resultaat van een uitgebreide 
renovatie. De 4-sterren status, een eigentijdse en frisse stijl, nieuwe faciliteiten zoals gratis WiFi in het hele hotel 
en de All Inclusive 24/7 service maken dit hotel tot een ideale optie voor een gezinsvakantie ten zuiden van Malaga 

in Spanje.  
 
Bij binnenkomst in het hotel komt men in de ruime en lichte receptie, waar ook de lobbybar 'Rebujito' ligt. De receptie 
biedt toegang tot een aantal overdekte wandelgangen die de gasten naar hun kamers leiden. Het nieuwe hotel 
heeft 596 kamers die compleet gerenoveerd zijn. Zij zijn ingericht met nieuw meubilair en gedecoreerd met kleuren 

uit het gamma wit, terra en blauw; kleuren die de ruimte licht en sfeervol maken. Ook de badkamers zijn 
gerenoveerd en hebben een moderne inrichting en tegels in natuurlijke tinten en zijn  nu uitgerust met walk-in 
douches.  
 
Het nieuwe ontwerp biedt veel ruimte in de tuinen en op de terrassen om te kunnen genieten van het uitstekende 
klimaat van de Costa del Sol onder het genot van een hapje en een drankje. Om voldoende schaduwplekken te 
garanderen en om de tuinen te verfraaien heeft RIU veel nieuwe palmen geplant, naast de al bestaande palmen. 

Er zijn vier buitenzwembaden en een verwarmd binnenbad. Ook is er een leuke en aantrekkelijke waterspeeltuin 
voor de allerkleinsten. Het hoogtepunt is het hoofdzwembad van meer dan 400 vierkante meter dat direct aan zee 
ligt en omringd wordt door een aantrekkelijk zonneterras.  
 
Voor het diner kunnen de gasten kiezen uit het buffet met gerechten uit de internationale keuken geserveerd in het 
hoofdrestaurant 'Ajoblanco', het Italiaanse restaurant 'La Dolce Vita' of het restaurant met de Andalusische keuken 
'María Sardina'. ClubHotel Riu Costa del Sol biedt daarnaast 6 bars verdeeld over het hele complex vanaf de 

lobby  tot het plein, bij het zwembad en bij het theater, waarbij de Sportsbar opvalt, omdat deze nieuw is.  
 
Het hotel heeft ook nog een wellness-zone met een fitnessruimte, een Turks bad en een Spa met verschillende 
schoonheids- en ontspanningsbehandelingen. Bovendien is er overdag een compleet entertainmentprogramma en 
een sportprogramma met RiuFit 's. Avonds zijn er shows en live muziek.  

 
De renovatie van ClubHotel Riu Costa del Sol maakt deel uit van het strategische plan van RIU om de kwaliteit 

van hun aanbod te verhogen en in te zetten op de renovatie van al hun hotels. Met deze investering wil de keten 
ook een steentje bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de bestemming 
Torremolinos in de nationale en internationale markten. Deze renovatie is aanvullend op de al voltooide renovaties 
van de hotels Riu Nautilus in Torremolinos en Riu Monica in Nerja, in respectievelijk 2013 en 2016.  
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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 95 hotels in 19 landen en 26867 werknemers die elk jaar meer dan 4 miljoen gasten 
ontvangen.Tegenwoordig neemt RIU de 29ste plaats in tussen de grootste ketens ter wereld, de 
tweede plaats in Spanje op basis van inkomsten en de derde plaats op basis van het aantal kamers.  
 
Voor meer informatie: Persafdeling //Tel: +34 971 74 30 30 // prensa@riu.com  

 

 

 

  

http://www.riu.com/nl/home.jsp
mailto:prensa@riu.com


Persafdeling 

 
RIU Hotels & Resorts  
Tel.: +34 971 74 30 30  

prensa@riu.com  
www.riu.com  

 

 

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 

Hotels, S. A. 2017.  
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