
 
Riu Republica breidt faciliteiten uit met een exclusief splash 
park en vier nieuwe restaurants 
Palma de Mallorca, 22 november 2017 
 
 

 Het hotel, het eerste in de categorie Adults Only van Riu Classic, werd geopend in juni 
2016 en heeft vanwege het succes het aanbod vergroot met 300 kamers en drie nieuwe 
zwembaden  

 

RIU Hotels & Resorts heeft het aanbod van faciliteiten verbreed van het populaire vijf-sterren hotel ‘Solo Adultos’ 
dat op het prachtige strand Arena Gorda in Punta Cana ligt: het Riu Republica. Vanwege het grote succes besloot 

de keten iets meer dan een jaar na de opening het aanbod aan faciliteiten uit te breiden met een exclusieve 
watertuin ‘Splash Water World’ met ongelooflijke glijbanen, vier nieuwe à la carte restaurants, drie zwembaden en 
300 nieuwe kamers.  

 
De meest opvallende vernieuwing is de nieuwe watertuin ‘Splash Water World’ met vier uitdagende glijbanen 
exclusief voor de gasten van Riu Republica, de tweede van zijn soort die RIU biedt in Punta Cana. Maar hiermee 

houdt het wateraanbod niet op. Na de uitbreiding beschikt het hotel in totaal over acht prachtige zwembaden, 
waarvan drie zijn uitgerust met een swim-upbar en één een oppervlakte heeft van bijna 900 vierkante meter. Alle 
zwembaden worden omringd door zonneterrassen en ligbedden zodat de gasten kunnen genieten van de 
Caraïbische zon.  
 
Een van de sterkste punten van de vernieuwingen van Riu Republica is te vinden op het gebied van de 

gastronomie. Het resort biedt nu in totaal 10 restaurants: twee voor ontbijt- en dinerbuffetten, het Italiaanse 
‘Tarantella’, het Aziatische ‘Kaori’, het steakhouse ‘Quisqueya’, twee  fusionrestaurants ‘Kulinarium’ en het Spaanse 
‘Olé’, dat typisch Spaanse gerechten serveert en het nieuwe jerk grill dagelijks geopend in de zwembadzone en het 
‘Taj Mahal’, een restaurant waar de gasten kunnen genieten van de exotische geuren en smaken van de Indiase 
gastronomie.  
 
Het hotel biedt nu in totaal 1.382 moderne en elegante kamers, waarbij in het oog springen de acht suites, twaalf 
familiekamers met twee slaapkamers en zes kamers die voor 100% geschikt zijn gemaakt voor minder valide 
personen. Opvallend onder de rest van de faciliteiten van Riu Republica zijn acht bars (waarvan een 24 uur per 

dag geopend is), fitness, sauna, jacuzzi en het wellnesscentrum Renova Spa met een schoonheidssalon, kapper 
en massages.  

 
Riu Republica richt zich hoofdzakelijk op paren die willen genieten van een romantische vakantie met een 

maximum aan comfort en ontspanning. Daarom blijft deze indrukwekkende vestiging de gasten het comfort en de 
faciliteiten van de Riu Classic hotels bieden, maar met de toegevoegde waarde van de exclusieve service van de 
‘Adults Only’ resorts, zoals een welkomstglas cava, internationale drankjes in het hele hotel, overal gratis WiFi, 

ook in de kamers, conciërgeservice, badjassen in de kamers, een speciale wijnkaart en een romantisch diner onder 
de sterren. 
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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  
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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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