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Riu Garoe Hotel heropent volledig gerenoveerd in Tenerife 
Palma de Mallorca, 17 juli 2019 
 
 

• Het in het noorden van het eiland Tenerife gelegen hotel heeft verschillende door klanten 
toegekende kwaliteitscertificaten 
RIU Hotels & Resorts heeft het vernieuwde Riu Garoe, gelegen in het noorden van Tenerife, na de volledige 
renovatie heropend. Het viersterrenhotel beschikt over 190 ruime en lichte kamers in heldere tinten, allemaal met 
een balkon met een onovertroffen uitzicht op de oceaan, de bergen en de prachtige vulkaan El Teide. 

 

In de buitenterreinen liggen een zwembad dat het hele jaar door verwarmd is en een kinderbad, omgeven door een 
prachtige tuin van 2.800 vierkante meter. Op slechts twee kilometer afstand ligt het strand van Martiánez, dat met 
zijn 330 meter een van de meest karakteristieke baaien van Tenerife is vanwege het zwarte vulkanische zand. 
Daarnaast biedt Riu Garoe een nieuwe Spa met jetstreambaancircuit, jacuzzi, ijswaterbron, sensatiedouches, 
zoutsauna, Finse sauna en een stoombad. Daarnaast is er een zone met verwarmde bedden en zijn er beauty-, 
schoonheids- en kappersfaciliteiten beschikbaar. 

http://www.riu.com/
https://www.riu.com/nl/hotel/spanje/tenerife/hotel-riu-garoe/index.jsp
http://www.riu.com/


 

Het complex heeft een hoofdrestaurant met een buffet, waar twee keer per week live cooking stations en 
themamaaltijden worden aangeboden. Verder zijn er twee bars, waarvan één naast het zwembad ligt. 



 

Het hotel is bekroond met een groot aantal klantenprijzen en voor goede milieumaatregelen, zoals de TUI Umwelt 
Champion, die de duurzaamheid van hotels erkent en die Riu Garoe sinds 2012 jaar na jaar heeft gewonnen. Het 

is ook bij tal van gelegenheden onderscheiden met de TUI Holly, die beschouwd wordt als de Oscar van het 
toerisme. Ook heeft het de Holiday Check Award en het TripAdvisor Certificate of Excellence ontvangen, beide 
uitgereikt door klanten als erkenning voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

https://www.riu.com/nl/hotel/spanje/tenerife/hotel-riu-garoe/index.jsp


 

RIU Hotels & Resorts blijft zich inzetten voor de volledige renovatie van haar gehele hotelketen met als doel de 

klanten de beste kwaliteit te bieden, op basis van hun eisen en behoeften. Met deze nieuwe hervorming van de vier 
hotels die RIU heeft op het eiland Tenerife blijft, na de hervorming van Riu Buena Vista in 2015, Riu Palace 
Tenerife en Riu Arecas, alleen nog Riu Buena Vista over voor een renovatie. 

http://www.riu.com/
https://www.riu.com/nl/hotel/spanje/tenerife/clubhotel-riu-buena-vista/index.jsp
https://www.riu.com/nl/hotel/spanje/tenerife/hotel-riu-palace-tenerife/index.jsp
https://www.riu.com/nl/hotel/spanje/tenerife/hotel-riu-palace-tenerife/index.jsp
https://www.riu.com/nl/hotel/spanje/tenerife/hotel-riu-arecas/index.jsp


 

Door de ligging naast Puerto de la Cruz biedt Riu Garoe een ontspannen en comfortabel verblijf. Het oude 

stadsgebied met zijn smalle straatjes met bars en cafés en de oude vissershaven zal de bezoekers bekoren. 

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 93 hotels in 19 landen en 29 985 werknemers die elk jaar meer dan 4,5 miljoen gasten 
ontvangen.Tegenwoordig neemt RIU de 35ste plaats in tussen de grootste ketens ter wereld, de vierde 
plaats in Spanje op basis van inkomsten en de vierde plaats op basis van het aantal kamers.  
 
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 

Hotels, S. A.  

 
 


