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RIU verwerft tweede hotel in Zanzibar 
Palma de Mallorca 3 juli 2019 
 
 

• Het nieuwe hotel van de keten, dat zal behoren tot de verfijnde Riu Palace-lijn, is gelegen in 
het paradijselijke Nungwi Beach naast Riu Palace Zanzibar 

• De accommodatie beschikt over 149 luxe kamers 
RIU Hotels & Resorts heeft een tweede hotel in Tanzania gekocht, naast het hotel dat het bedrijf hier al heeft. 
Deze nieuwe accommodatie zal, net als het Riu Palace Zanzibar, op de markt worden gebracht in de verfijnde Riu 

Palace-lijn. 

 

Het nieuwe hotel, gelegen in de Nungwi Beach zone, heeft alle voorzieningen die nodig zijn om van deze 

paradijselijke bestemming te genieten. Het is gelegen aan een prachtig strand van wit zand en kristalhelder water 
aan de noordkant van Unguja, het hoofdeiland van de Zanzibar-archipel, iets meer dan een uur rijden van de 
luchthaven en de hoofdstad. 

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


 

De 149 kamers bieden de maximale luxe van een vijfsterrencategorie en het keurmerk van Riu Palace. Het hotel 
biedt 24 uur per dag All Inclusive, gratis wifi en een spectaculair restaurant boven zee waar u kunt genieten van 

de lokale keuken. 



 

Samen met dit nieuwe hotel heeft RIU ook vijf hectare grond overgenomen, waarop zij van plan is een derde hotel 
op het eiland te bouwen. De totale investering van de aankoop bedroeg 56 miljoen dollar. Met deze nieuwe 

aankoop en de aankondiging van de aankoop van land in Senegal afgelopen juni verstevigt de RIU-keten haar inzet 
op het Afrikaanse continent als nieuwe toeristische bestemming voor het uitbreiden van haar aanbod van zon- en 
strandhotels. Met deze nieuwe vestiging heeft het hotelbedrijf er nu in totaal zeven hotels in eigendom (vijf in 
Kaapverdië en twee in Tanzania), naast de vijf in Marokko. 

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.  
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