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Thalasso & Spa Resort

NL

2015

Vakantiedorp 
Camping Thalasso

Naturistisch Corsica 
midden in de natuur

www.naturisme-rivabella.com

Ontdek de weldaad van een naturistische thalasso bij Riva Bella Spa
U heeft zin om het naturisme een keer te proberen, kom dan tussen 15 mei en 29 september 

naar Riva Bella voor uw eerste ervaring !  De rest van het jaar zijn we open voor onze ‘niet naturisten’, 
onze ‘textielgasten. Maar de liefhebbers van naturisme kunnen ook dan terecht op een  naturisten strand 

aan de rand van de camping... U treft ons op www.rivabella-spa.com



On-line reserveren : 
Virtuele rondleiding

Eenvoudige bungalow (stenen huisje), 
midden in de groene natuur, op 80 m  van 
zee. 1 kamer met tweepersoonsbed van 160 
cm. + 1 kleine kamer met een stapelbed. 
Badkamer , toiletten. Veranda met keuken.

Stenen bungalow op het strand of 
midden in de groene natuur. 1 kamer 
met tweepersoonsbed van 160 cm. 1 
kookhoek. 1 zithoek met slaapgelegenheid 
voor 2 personen. 1 badkamer, toiletten. 1 
terras met terrastafel en-stoelen.

M i d d e n  i n  d e  g r o e n e  n a t u u r . 
S t a c a r a v a n g e d e e l t e :  1  k a m e r  m e t 
tweepersoonsbed, 1 kamer met twee 
bedden, 1 keuken op het terras, alleen koud 
water. Lodge-gedeelte: 1 kamer met 2 à 3 
bedden  (met toeslag). Sanitair in de buurt.

Met airconditioning. Op het strand of 
midden in de groene natuur. 1 kamer 
met tweepersoonsbed. 1 kamer met 
drie bedden. 1 living met kookhoek. Tv. 
1 badkamer, apart toiletten . 1 terras 
met terrastafel en-stoelen.

Op 80 m afstand van zee, voor een  
vakantie in de natuur : kleine houten 
chalet met badkamer, toiletten. 1 
keuken op het  terras. 

Ingerichte tent Nepita 

Veranda 2 Oriente

Mini Villa Onda

Lodge Nature Costa Verde

Eenvoudige bungalow (stenen huisje), 
op het strand of midden  in de groene 
natuur. 1 kamer met tweepersoonsbed 
van 160 cm. 1 badkamer, toiletten. 
Veranda met keuken.

Veranda 1 Alba

Chalet Rêve Costa Serena

Back  Banana Filetta
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Op 80 m van zee, midden in de 
g r o e n e  n a t u u r .  1  k a m e r  m e t 
tweepersoonsbed. 1 kamer met 2 
litsjumeaux. Kookhoek  en alleen 
koud water. Sanitair in de buurt.

Verblijf naar wens:
aankomsten

vertrekdag vrij

Op 60 m van zee, midden in de natuur, 
traditionele bouw, reversibele airconditioning. 
1 kamer met tweepersoonsbed van 160 cm.  
1 living met bedbank. Tv. 1 eethoek met 
keuken. Badkamer. WC. 2 terrassen waa rvan 
één met terrastafel- en stoelen, en het ander 
met buitensalon.

Voorziene hotel in de natuur,  met   
airconditioning, 1 slaapkamer bed 
140, 2 slaapkamers met 2 bedden, 1 
woonkamer, 1 keuken, 1 badkamer 
- apart toilet, 1 gedeeltelijk overdekt 
terras met zitplaatsen.

Villa Luxe Paradisu

Alalia family

tot de meest luxueuze

NIEUW

Van de 
goedkoopste

Vlak bij zee... 
100 bungalows en minivilla’s 

midden in de natuur

4 x - 16 m2

2 x - 25 m2

4/7 x - 26 m2

2 x - 29 m2

2/4 x - 45 m2

2 x - 16 m2

5/6 x - 35 m2

2/4 x - 38 m2 + 20 m2 de terrasse. Climatisé.

6 x - 32 m2 + 18 m2 de terrasse. 3  chambres

 15/05 -  27/05  27/05 - 17/06 17/06 - 17/07 17/07 - 26/08
 12/09 - 29/09  26/08 - 12/09 
 nacht semaine nacht semaine nacht semaine nacht semaine 
Colocation 1 pers/1 kamer ingerichte 

29  203 39 273 39  273 49  343tent Nepita (Gemeenschappelijke keuken)

Back  Banana « Filetta » 2 pers 49 343 77 539 79 553 99 693

Ingerichte tent « Nepita » 4 pers 52 364 77 539 79 553 97 679

Lodge « Costa Verde » 4 pers 
69  483 89 623 99  693 119  833

(7 pers mogelijk tegen bijbetaling)

Veranda  2 « Oriente » 2 pers    89 623  99 693 107 749 127 889

Veranda 1 « Alba » 2 pers 99 693 117 819 127 889 147 1029

Chalet Rêve « Costa Serena » 5/6 pers 129  903 149 1043 167 1169 188 1316

Mini Villa « Onda » 2 pers 137  959 157 1099 169 1183 192 1344

Villa Luxe  « Paradisu » 2/4 pers 167  1169 187  1309 199 1393 229 1603

Alalia Family 6 pers. 144  1008 164  1148 176 1232 199 1393

Alalia Sea Family 6 pers.  154  1078 184  1288 196 1372 219 1533

Extra persoon 13 €/nacht  et  91 €/semaine

Kind van onder de 7 jaar gratis van 15/05 tot 06/07 en vanaf 26/08 au 29/09, 
voor een verblijf van 7 nachten achter elkaar (excl. maaltijden).

Administratiekosten = 1 Thalasso zeewaterpartcours 32°=
Hydromassages van hoofd tot voeten in een bad met zeewater van 32°

Onze prijzen zijn inclusief : Verhuur kit • BTW • Parkeerplaats • Sauna • Half-court tennis • Gymnastiek van 15 mei-29 september • Trimbaan 3 km • Fietspad. 
Onze prijs is niet inbegrepen : Hond: 6E / dag - halfpension: 35E / persoon / dag (1/4 wijn en koffie) - 1/2 kind pensioen 25E / persoon / dag - Volpension volwas-
senen: 55E / persoon / dag (1/4 wijn en koffie inbegrepen) -. Volpension Kind 45E / dag. Strandlakens en bad: 8E/ pers. •Verwijderingsbijdrage: 1,40E / persoon / 
dag • Reserveringskosten:  30E • Annuleringsverzekering • bedlinnen 6E / bed • Eindschoonmaak: 40E.

In Riva Bella is goed slapen onze prio-
riteit! De onderbedden en matrassen 
zijn Bio-Confort gecertificeerd om u 
een heerlijke nachtrust te garande-
ren. De bedden zijn opgemaakt bij 
aankomst. U hoeft zelf alleen maar 
handdoeken en theedoeken mee te 
nemen. Een kluis voor uw waardevolle 
spullen. Kinderen tot 3 jaar worden 
gratis ontvangen. Gratis babypak-
ket op verzoek. Voor extra personen 
(volwassene of kind), bed tegen beta-
ling. 2 strandbedden en 1 parasol in 
elke accommodatie (behalve Filetta, 
Nepita en Costa Verde).



Villa Luxe Paradisu

Prijzen in Euro’s 15/05 - 27/05  27/05 - 17/06  17/06 - 17/07  17/07 - 05/08
per persoon  12/09 - 29/09  28/08 - 12/09
Ten minste 2 personen
1 Week / pers. 499 569 599 689

2 Weeks / pers. 989 1099 1159 1299

*Basistarief 2 pers., excl. schoonheidsproducten, fysiotherapeutische of osteotherapeutische behandeling.

• Bungalow  Veranda 2 Oriente + Frans ontbijt + avondmaaltijd 
(incl. wijn en koffie) + SPA cadeaubon van 120€ of 250€

ARRANgeMeNt “ZeN eCO NAtuRe”
2 om uw SPA-dromen werkelijkheid te laten worden

4 dagen van  5 verzorgingen  thalasso Passie Corsica : 399 €/pers.

Prijzen per persoon 15/05 - 27/05  27/05 - 17/06  17/06 - 17/07
Ten minste 2 personen   12/09 - 29/09  28/08 - 12/09
1 week / pers. 559 589 619
2 weken / pers. 1099 1169 1199
Extra dag 95 99 109
Mogelijkheid om langer te blijven, informeer bij ons. Prijzen in Euro’s. Niet te combineren met andere aanbiedingen. 
Verblijf volledig binnen eenzelfde periode.

Voor 2 personen : Bungalow Veranda 2 Oriente  + Frans ontbijt 
+ avondmaaltijd (incl. wijn en koffie) Gratis huurauto, aantal 
kilometers onbeperkt (prijsklasse B met airco) of overtocht gratis
(retour met auto incl. haventoeslagen) of Taxi retour Vliegveld  
Bastia - Riva Bella met toeslag van 50 € (op een verblijf van een  
week).

ONtDeK Met Z’N tWeeËN “ILe De BeAutÉ”

 15/05 - 27/05  27/05 - 17/06  17/06 - 17/07  17/07 - 05/08
  12/09 - 29/09  28/08 - 12/09
3 dagen / 2 nachten / pers. 379 389 399 439 
4 dagen /3 nachten / pers. 469 489 499 549

Prijzen in Euro’s. Niet te combineren met andere aanbiedingen. Het verblijf moet volledig binnen  de  aangegeven data vallen. Aankomstdag vrij.  
Administratiekosten cadeau. 
Arrangement 3 dagen/2 nachten: 3 dagen huurauto + 2 maal ontbijt + 2 maaltijden + 1 spa-arrangement 10 behandelingen per persoon.
Arrangement 4 dagen / 3 nachten: 4 dagen huurauto + 3 maal ontbijt + 3 maaltijden + 1 spa-arrangement 10 behandelingen per persoon.

                            

• Bungalow  Veranda 2 Oriente • Continentaal ontbijt + traditionele of dieetmaaltijd‘s middags 
of ‘s avonds • Spa-arrangement 10 behandelingen: 1 zeewaterparcours + 1 oosterse hamam + 1 
lichaams- en gezichtspeeling + 1 hydromasserend bad + 1 hamamvaporium + 1 lichaams - enge 
zichtspakking met tweealgen + 1 affusie douche + 1 spa sensatie bed + 1 jacuzzi + 1 salinea 
cavitosonic • Huurauto • Prijs per persoon • Minimaal 2 personen.

Met z’n tweeën, een cadeaubon*: 120 € (7 dagen) of 250 € (14 dagen)

ARRANgeMeNt BReAK IN De NAtuuR, Met tHALASSO 
Met z’n tweeën, om zich in alle vrijheid te ontspannen

ONZE PAKKETTEN ‘‘ONTDEK HET ILE DE BEAUTE’’

Cadeaucheque van 10 % op uw verblijf, betaald voor 31.01.2015 ! 
10 % van het bedrag van uw verblijf, als die voor 31.01. 2015 volledig betaald is, te gebruiken voor thalasso behandelingen of drankjes of ijs in de bar. (excl. maaltijd)

7 dagen 

               vanaf 559E/pers.*

gratis huurauto
of

gratis boottickets

3 dagen 

                vanaf 379E/pers.*

7 dagen 

                vanaf 499E/pers.*



Réservation en ligne / On-line bookings / On-line reserveren / Online - Anmeldung / Prenotazioni on line :

www.naturisme-rivabella.com     
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THALAssO sPEcIAL “VOLLEDIg IN VOrm”
10 behandelingen 170€/pers.

1 zeewaterparcours: hydromassages van hoofd tot voeten in een bad met zeewater van 32°, 1 oosterse hamam 
met zwarte zeep + 1 lichaams- en gezichtspeeling, 1 hydromasserend bad, 1 hamam + 1 behandeling met 
ontspannende algen, 1 affusiedouche , 1 salinea cavitosonic (antistress behandeling en stimulatie van het 

immuunsysteem), 1 jacuzzi, 1 “spa-sensatie”-bed om heerlijk, gewichtsloos te ontspannen.
vooraf reserveren en direct te betalen : 170€ (dit tarief is ter plaatse niet beschikbaar) in plaats van 232€ 

Het tHALASSOCeNtRuM 
VAN De MIDDeLLANDSe 

Zee. 

       U droomt van thalassotherapie op een authentiek eiland, 
ver van de stress… Een unieke plek: RIVA BELLA, waar welzijn 
een deel van het geheel is ! Hier heeft de zee een uitzonderlijke 
concentratie aan negatieve ionen, is rijk aan jodium…en is al 
sinds de Oudheid bekend om zijn therapeutische geneeskracht. 
Een uitzonderlijke thalassotherapie… 500m² gewijd aan zorg voor 
body & mind om uw vermoeide lichaam weer op te peppen met 
puur-natuurproducten, direct aan het strand, met een uitrusting 
en concepten van hoge technische kwaliteit, een kuur of een 
enkele

behandeling naar wens, de keuze is aan u… Hydrotherapie met 
zeewater, Turks stoombad, bio-sauna, algentherapie, Chiropraktik, 
osteopathie, fysiotherapie, reflexologie, ayurveda, shiatsu, tuina, 
Californische massages, amma assis, luchtwegenbehandeling, 
cardiotraining, aqua-afslankparcours, aquagym, stretchen, 
s choonhe idsspec ia l i s t ,  kapper… De  v r i ende l i j khe id , 
beschikbaarheid en het professionalisme van de vakmensen brengt 
u in een wereld vol magie, waar alle verplichtingen vergeten zijn
en de tijd even stil staat … Een knusse ruimte, speciaal voor u… 
kom hem snel ontdekken !

7 dagen 
                vanaf 829E/pers.*

Villa Luxe Paradisu + ontbijt en lunch of diner + 1 Thalassokuur 
van 2 dagen p.p. (5 behandelingen per dag) voor een 
verblijf van 7 nachten OF 1 Thalassokuur van 5 dagen p.p. (5 
behandelingen per dag) voor een verblijf van 14 nachten.

PRIVILege-ARRANgeMeNt “gRAtIS tHALASSO”

• Anti-stress kuur
  ............................3 dagen = 275 €ê

• 1-dagskuur
  .....(5 behandelingen/dag) = 89 €ê

• 2 Uur welzijn (met gratis sandalen) 
Tropische douche, Turks stoombad, 
bubbelbad + bio sauna ..........29 €ê

• Californische ‘modelling’ massage 
  ................................................35 €ê

14 dagen 
             vanaf 1649E/pers.*

 15/05 - 27/05  27/05 - 17/06  17/06 - 17/07  17/07 - 05/08
  12/09 - 29/09  28/08 - 12/09
1 Week / pers. 829 899 939 1045
2 Weeks / pers. 1649 1789 1879 2089

NATUUr, scHOONHEID, VITALITEIT...!

Thalassokuur van 2 dagen “Escapade Passion”: 1e dag hamam, oosterse peeling, zeewaterparcours, 
gezichtsbehandeling“Coup d’éclat”, hydraterende behandeling. 2e dag : hamam, behandeling met ontspannende algen, 
hydrotherapie, Salinéa Cavitosonic, massage.
Thalassokuur van 5 dagen “Escapade Passion”: 1e dag : hamam, oosterse peeling, zeewaterparcours, gezichtsbe-
handeling “Coup d’éclat”, hydraterende behandeling. Overige dagen : hamam, behandeling met ontspannende algen, 
hydrotherapie, Salinéa Cavitosonic, massage.



AANBIEDINgEN HUUrAccOmmODATIEs Of cAmPINg

Administratiekosten = 1 Thalasso zeewaterparcours 32°= Hydromassages 
van hoofd tot voeten in een bad met zeewater van 32°

-15%*
op een verblijf 

van10 tot 16 
nachten

-30%*
op een verblijf 

van 35
nachten of meer aaneen

-20%*
op een verblijf van
17 tot 34 nachten 

aaneen

Onze prijzen zijn inclusief : BTW • Parkeerplaats • Sauna • Half-court tennis • Gymnastiek van 15 mai tot 29 september 
• Trimbaan 3 km. Op de staanplaats kan een tent voor kinderen bijgezet worden.
Niet bij de prijs inbegrepen : Verwijderingsbijdrage : €0.85/pers./dag • administratiekosten :€€30 bij reservering.

 Prijs per nacht en Euros 15/05 - 27/05 27/05 - 26/06 26/06 - 26/08 
Aankomst 12 u vertrek 10 u 12/09 - 29/09 26/08 - 12/09  
Kampeerplaats 2 pers. 19 22 38
Kampeerplaats 1 pers. 14 16 27
Extra pers. (+ de 8 jaar) 5 8 9,90
Kind van 3 tot 8 jaar 2 5 7
Elektriciteit 4,90 4,90 4,90
Huur koelkast 5 5 5
Hond (aangelijnd) 2,50 3,90 4,90

* Aanbieding geldig voor een verblijf tussen de openingsdatum en 06/07
en 26/08 van de buitenwereld met bijbetaling (registratierechten,  
Verwijderingsbijdrage,en diverse diensten). Kan niet worden 
gecombineerd met andere aanbiedingen.

Camping gratis voor kinderen tot 7 jaar (excl. maaltijden)  
van 15/05 tot 06/07 en van 26/08 tot 29/09 voor een verblijf 7 nachten achtereen.

KAMPeeRPLAAtSeN :

4-sterren camping :  
199 plaatsen, tenten, caravans, campers, zon of schaduw…! 

Vlakbij zand, midden in de ongerepte natuur, kwaliteitsservice, luxueuze sanitaire voorzieningen, 
ik kies voor kalmte of gezelligheid om weer te komen tot de bron van het naturisme.

Naturisme op Riva Bella :  
Van 15 mei tot 29 september is Riva Bella uitsluitend bestemd voor naturisten, 

en we blijven gehecht aan de waarden van naturisme ! 
Naturisme is bij ons verplicht op het strand, met uitzondering van kinderen en tieners (vergezeld 

door hun ouders) die zich er gezien hun leeftijd  nog wat ongemakkelijk bij voelen. 
Maar voor uw avondje in het restaurant of uw boodschappen in onze winkel vragen we u echter 

om gekleed te zijn.

kind de jonger dan 3 jaar gratis Camping 2 pers. vanaf 19* per nacht.



ecotoerisme in Riva Bella
Riva Bella is een milieuvriendelijk vakantiedorp: 79 ha natuur, een beschermd gebied, geklasseerd als 
“espace remarquable” (opmerkelijk gebied), met een inheemse flora en fauna, en een strand met fijn zand 
zover het oog reikt!...
• Vervoer: voor het personeel, hoofdzakelijk in elektrische auto’s en op de fiets. Carpoolingservice
(aanmelden bij de receptie)
• Energiebesparing: led-lampen en zuinige lampen, automatische uitschakeling van de verlichting in de 
gemeenschappelijke ruimtes, zonnepanelen, geothermische warmtepomp, waterregulering in gebouwen 
en accommodaties en voor de groenzones.
• Afval: afvalscheiding (de lama’s smullen van uw groenafval), inzameling lege batterijen en lampen, 
recycling van keukenolie.
• Productkeuze: biologische producten en streekproducten in de horecagelegenheden. 100% natuurlijke 
producten in het Thalasso-centrum. Producten met ecolabel voor het onderhoud van het dorp.

Daar waar zon, zee, natuur en welzijn voor altijd onafscheidelijk zijn !

rIVA BELLA
THA LAssO T H ErAP I ECORSE

Voor onze bezoekers, gratis dagkaart.

GRATIS THALASSO-
PRIVILEGE 

Villa Luxe Paradisu + 1/2 pen-
sion + 2 dagen thalassokuur 

“Escapade Passion” gratis p.p.

829E /per pers.

KENNISmAKINGSPAKKET
met gratis boottickets

of gratis huurauto vanaf  

559E per person/week

BREAK NATURE 
THALASSO Vanaf

379E /per pers.

CADEAUCHEqUE SPA

120E of 250E  
mET ARRANGEmENT  ZEN

ECO NATURE

Zon, Zon :   
een droomvakantie
  ver weg…!

Stel je voor : aan het einde van een lange 
weg, daar waar wegen en paden verdwi-
jnen in een pure natuur en uitkomen op zee, 
daar ligt Riva Bella: “aan de voet van het 
water … !” Midden in een geurige maquis, 
houdt de tijd op te bestaan, alsof hier de 
gastvrijheid is uitgevonden, samenkomen 
van rust, briesjes en dromen: Flora, fauna, 
stenen; alles glimlacht, alles spreekt tot u! 
Naakt leven, Vrijheid, Authenticiteit, Charme 
en Kalmte, hier kom ik weer. Ik hou van Riva 
Bella om zijn ethische en verantwoorde 
aanpak waar mens en natuur voorop staan ! vrijheid, lieflijkheid en levensvreugde !

ONZE PLUsPUNTEN al uw dromen komen uit !



LE PArADIs A fLEUr D’EAU - PArADIsE By THE wATEr’s EDgE - EEN PArADIjs AAN HET wATEr

EIN PArADIEs Am mEErEssTrAND - IL PArADIsO A fIOr D’AcqUA

Welkom op Corsica... Het 
eiland van de natuur… !

E L K  mOmEN T  I s  H E T  jU I s T E !  B I j  !

cOrsIcA, wAT Is DAT TOcH mOOI ZEE EN 
BErgEN OP EEN PLAATs!

Een intens turkooizen of blauwe zee, doorschijnende golven, 
zonovergoten kusten, loom en wild, fascinerende bergen.
Ontdek  onze  pracht ige ,  gevar ieerde  bossen voor 
uitzonderlijke wandelingen… kom zwemmen in de rivier en 
maak bergwandelingen op zoek naar meertjes die als parels 
in het landschap liggen…

rENDEZ-VOUs « IN TErrA NOsTrA »

“de betovering van de natuur”, Duizend en één activiteiten en even 
zoveel passies te beleven! Ontmoet het Corsica der Corsicanen, het 
oudheidkundige museum in Aleria, Romaanse en Barokkerken… 
Ontdek dat typisch Corsicaanse : dorpjes op de hellingen, het 
Etnografisch museum in Cervione, Doorgeven van vaardigheden 
: «betovering van het verleden», het authenthieke van tradities !

 Maand Luchttemp Aantal Watertemp   zonne-urent
Mei - Juni 24°C 9 uurs 20°C
Juli - Augustus 30°C 10 uurs 25°C
September 27°C 8 uurs 23°C

Op Corsica is elk seizoen het mooiste : 
320 dagen Zon !

Een paradijselijk oord met zijn eigen microklimaat en zeer 
veel dagen zon. ’s Zomers is het er haast subtropisch warm, 
maar het zachte zeewindje is heerlijk verkoelend. Een zacht 
klimaat in voor- en najaar met elk hun eigen charme.



LE PArADIs A fLEUr D’EAU - PArADIsE By THE wATEr’s EDgE - EEN PArADIjs AAN HET wATEr

EIN PArADIEs Am mEErEssTrAND - IL PArADIsO A fIOr D’AcqUA ©
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Ontdek de weldaad van een naturistische thalasso bij Riva Bella Spa

De transportprijzen 
naar Corsica zijn 

aanzienlijk 
gedaald.  Maak 
gebruik van dit 

voordeel!

E L K  mOmEN T  I s  H E T  jU I s T E !  B I j  !

maak ons uw wensen kenbaar. Wij luisteren graag naar u zodat wij zo goed mogelijk op uw persoonlijke 
wensen kunnen inspelen en u persoonlijke dienstverlening kunnen bieden.

Uw 
vakantie 
op maat! 

U heeft zin om het naturisme een keer te proberen, kom dan tussen 15 mei en 29 september 
naar Riva Bella voor uw eerste ervaring !  De rest van het jaar zijn we open voor onze ‘niet naturisten’, 

onze ‘textielgasten. Maar de liefhebbers van naturisme kunnen ook dan terecht op een  naturisten strand 
aan de rand van de camping... U treft ons op www.rivabella-spa.com

* De openingsdata van onze diensten en animatie kunnen gewijzigd worden afhankelijk 
van het aantal bezoekers.

GPS coördinaten: Breedtegraad : 42 .162853 • Longitude : 9 548 046

> Openingstijden receptie : 7 tot 21 uur, 7 dagen per week (voor late 
aankomsttijden wordt u verzocht contact met ons op te nemen)
> Huuraccommodatie en staanplaats : betrekking vanaf : 16 uur. 
Vertrek uiterlijk om 10 uur 

Aankomst vanaf 7 uur ’s ochtends en vertrek aan 
het einde van de dag mogelijk.
> Verhuur per nacht. Aankomst en vertrek op elke willekeurige dag
> Huisdieren welkom
> Dienstverlening: van15/05 t/m 29/09
Thalasso-centrum - bar-restaurant (Corsicaanse keuken en zeegerechten, 
menu, à la carte, kindermenu, pizza, afhaalgerechten, cocktails, ijs-
coupes, wafels, pannenkoeken) – campingwinkel/rookwaren/kranten en 
tijdschriften - wasserette - babysitservice
> Activiteiten / animatie: van 15/05 t/m 29/09
Gratis : grondgymnastiek - sauna op het strand – speelweide voor kinde-
ren - lamapark – fitnessparcours van 3 km - fietspad - volleybal – half-

court tennisbaan – tafeltennis – jeu de boules-terrein - reuzenschaakspel 
- bibliotheek – gezelschapsspelletjes ter beschikking 
Tegen bijdrage (van 15/06 t/m 10/09)* : boogschieten - windsurfen / cata-
maran / kajak - yoga (3 maal per week) - aquagym - biljart - tafelvoetbal  

> Avondanimatie (Corsicaanse groepen, jazz, rock, thema-avonden, cir-
cus …) : 3 à 4 maal per week in juli en augustus - 2 à 3 maal per week 
in juni en september

- Snelle wifi, tegen betaling, in het hele dorp.
- Betaalwijzen : bankpas, bankoverschrijving.

Verkoopsvoorwaarden en annulieringsprocedure : neem contact 
met ons op of raadpleeg de website : 
www.naturisme-rivabella.com     

Hoe komt u er
>   taxi: Mr SIStI: Tel. 04.95.57.12.39  -  06.10.16.36.88
>   Bus: Rapides Bleus: Tel. 00.33.(0)4.95.31.03.79
>   Autoverhuur: neem contact met ons op. Wij verzorgen de reser-

vering met onze partner Citer/Entreprise. Of raadpleeg de website : 
www.autoescape.com. Tussen particulieren : 

   www.drivy.com
>   Per auto vanaf Bastia: Richting Bonifacio. Na Moriani-Plage: bij 

de plek genaamd Bravone nog 3 km, links.
>   Vervoer per boot:
• www.corsicaferries.com - Tél. 0.825.095.095
• www.sncm.com - Tel. 00.33.(0)4.95.54.66.99
>   Vervoer per vliegtuig: www.ccihc.fr of  

www.ajaccio.aeroport.fr

Riva Bella Thalasso & SPA Resort
BP 21 - 20270 Aléria - Een paradijs aan het water

Email : riva-bella@orange.fr - Site web : www.naturisme-rivabella.com
Virtuele rondleiding en on-line boeken : 

Tél. 00.33.(0) 4.95.38.81.10 ou 00.33.(0) 4.95.38.86.06 - Fax. 00.33.(0) 9.72.28.61.88


