RIU presenteert het nieuwe
Riu Astoria in Bulgarije
• De keten presenteert haar
eerste hotel in Golden Sands,
een
bestemming
die
wordt
beschouwd als de parel van de
Zwarte Zee

• Het hotel heeft 4 sterren en All Inclusive service en een
breed scala aan entertainment voor gezinnen
RIU Hotels & Resorts heeft een nieuw hotel geopend in
Bulgarije, het Riu Astoria, een nieuw hotel in de 4-sterren
categorie met All Inclusive service. Het zal de gasten
verrassen met haar moderne constructie en diensten. Het
complex ligt in Golden Sands, een bestemming die wordt
beschouwd als de parel van de Zwarte Zee en een van de parels
van Oost-Europa. Het entertainment-aanbod is speciaal
ontworpen om gezinnen te faciliteren. Het is het enige hotel
van de keten in Golden Sands en het zesde in Bulgarije. Deze
vijf andere hotels liggen in de bestemmingen Obzor, Pravets en
Sunny Beach.
Hotel Riu Astoria
Riu Astoria opende haar deuren
op 26 april en zal dus in de
zomermaanden
haar
diensten
aanbieden. Het ligt op een
bevoorrechte
locatie
in
Bulgarije, op slechts 37 km van
de luchthaven van Varna, in de
rustige hotelzone van Golden

Sands en dicht bij voetgangerszones, winkels, bars en
restaurants. Riu Astoria ligt direct aan de promenade,
ongeveer 80 meter van een 7 km lang strand met fijn zand. Er
is een klein strandje exclusief voor de hotelgasten, met
gratis ligbedden en parasols.

Dit nieuwe RIU hotel heeft een elf verdiepingen tellend
hoofdgebouw en een bijgebouw van zes verdiepingen, beide
gelegen in ruime, aangelegde tuinen, waar ook een groot
zonneterras ligt. De 538 kamers zijn uitgerust met alles wat
nodig is om de gasten een zo compleet mogelijk verblijf aan te
bieden. In alle kamers is gratis WiFi beschikbaar, net als in
de rest van het hotel. De badkamers hebben grote en
comfortabele inloopdouches en de kamers zijn gestyled met
eenvoudige lijnen en zachte tinten. Dit geldt zowel voor de
aankleding als voor het meubilair en het resulteert in een
frisse en ontspannen sfeer die doet denken aan de zee.

In haar zoektocht naar het bieden van een onvergetelijke
ervaring voor alle leden van het gezin, heeft Riu Astoria zich
vooral gericht op kinderanimatie. De kinderclub ‘RiuLand’, een
kinderspeeltuin en twee zwembaden (één binnen en één buiten)
zullen de kleinsten erg blij maken. En de volwassenen kunnen
genieten
van
de
activiteiten
van
het
dagen
avondentertainment, naast het gebruik van een moderne,

volledig uitgeruste fitnessruimte en een binnenzwembad met
geïntegreerde jacuzzi. Het Wellness Centre ‘Sense’ biedt
(tegen betaling) een breed scala aan behandelingen, een sauna,
een spa met verschillende behandelingen, een zoutkamer, een
Turks bad, een hammam en een ontspanningsruimte.

Nog een groot pluspunt van het hotel is het gastronomische
aanbod. Er is een hoofdrestaurant, ‘Astoria’, waar u kunt
genieten van een verscheidenheid aan buffetten met
internationale gerechten en live cooking; een snackrestaurant,
‘Stagioni’, dat ‘s avonds een restaurant met Italiaanse
specialiteiten wordt; en een restaurant, ‘Tokyo’, waar de
beste Aziatische gerechten worden geserveerd. Daarnaast
beschikt het hotel over een Lobby Bar, een zwembadbar met een
groot terras en een Lounge Bar, genaamd ‘Fiesta’, die vanaf
middernacht geopend is en ‘s nachts entertainment biedt in de
vorm van shows en live muziek.

Het hotel biedt ook parkeergelegenheid voor de gasten en een
garage, evenals een breed scala aan conferentiefaciliteiten.

Naast de nabijheid van het strand en de luchthaven, biedt de
ideale locatie van het hotel de gasten de mogelijkheid om op
korte afstand kennis te maken met enkele van de meest
emblematische plekken van het land, zoals de stad Varna, het
dorp en de Botanische Tuin van Balchik, Cape Kaliakra en het
Klooster van Aladzha.
Voor meer informatie:www.riu.com

