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Thalasso & Spa Resort

Vakantiedorp 
camping thalasso

NL

Naturistisch Corsica 
midden in de natuur

www.naturisme-rivabella.com

2016

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 2 Oktober 

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. 
Tuintafel en -stoelen.

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. Tuintafel en -stoelen.

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.

Basic, op 80 m van zee, om met z’n 
tweetjes zo dicht mogelijk bij de natuur 
te zijn. Uitgeruste keukenhoek op het 
terras. Badkamer met toilet. Kamer met 
tweepersoonsbed (120 m). 

Ingerichte tent Nepita

Véranda 2 Oriente

Mini Villa Onda

Lodge 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.

Véranda 1 Alba

Chalet Rêve Costa Serena

Back  Banana Filetta

Kind van onder de 7 jaar gratis van 15/05 tot 06/07 en vanaf 26/08 au 02/10, 
voor een verblijf van 7 nachten achter elkaar (excl. maaltijden).
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Op 80 m van zee, midden in de groene 
natuur. 1 kamer met tweepersoonsbed. 
1 kamer met 2 litsjumeaux. Kookhoek  en 
alleen koud water. Sanitair in de buurt. 
Tuintafel en -stoelen.

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.

Voorz iene 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

2/4 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 - 02/10  26/08 - 12/09 
 nacht week nacht week nacht week nacht week 
SPECIALE AANBIEDING . 1 Pers. Solo 

39  273 44 308 49  343 59  413
in Ingerichte tent Nepita
Back  Banana Filetta 2 pers. 49 343 77 539 79 553 99 693
Ingerichte tent Nepita 4 pers. 
Lodge Costa Verde 4 pers. 

69  483 89 623 99  693 119  833(7 pers mogelijk met toeslag 6€/pers/dag)
Véranda 2 Oriente 2 pers.    89 623  99 693 109 763 129 903
Véranda 1 Alba 2 pers. 99 693 119 833 129 903 149 1043
Chalet Rêve Costa Serena 5/6 pers. 129  903 149 1043 169 1183 189 1323
Mini Villa Onda 2 pers. 139  973 159 1113 179 1253 199 1393
Villa Luxe Paradisu 2/4 pers. 169  1183 189  1323 199 1393 239 1673
Alalia Family 6 pers. 149  1043 169 1183 179 1253 199 1393
Alalia Sea Family 6 pers.  169  1183 189  1323 199 1393 239 1673

Extra persoon 13 €/nacht et 91 €/week

* 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. 

TV

TV

TV

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 volwasse-
nen: 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 (1% van het bedrag van het verblijf- minimaal 9E) • bedlinnen 6E / bed • Eindschoonmaak: 40E.

Administratiekosten = 1 Thalasso zeewaterpartcours 1 pers.

In Riva Bella is goed slapen onze priori-
teit! De onderbedden en matrassen zijn 
Bio-Confort gecertificeerd om u een hee-
rlijke nachtrust te garanderen. De bedden 
zijn opgemaakt bij aankomst. U hoeft zelf 
alleen maar handdoeken en theedoe-
ken mee te nemen. Een kluis voor uw 
waardevolle spullen. Kinderen tot 3 jaar 
worden gratis ontvangen. Gratis baby-
pakket op verzoek. Voor extra personen 
(volwassene of kind), bed tegen betaling. 
2 strandbedden en 1 parasol in elke ac-
commodatie (behalve Filetta, Nepita en 
Costa Verde).

Aankomst om 16 uur - Vertrek om 10 uur. Mogelijkheid om toe te treden tot het terrein vanaf 7 uur en om aan het einde van de dag te vertrekken.

-15%*
op een verblijf van
10 tot 16 nachten

-30%*
op een verblijf van 35  

nachten of meer aaneen 

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

aaneen

*6 = 7 Nachten van 15/05 tot 27/05 en vanaf  23/09



Prijzen per persoon 15/05 - 27/05  27/05 - 17/06  17/06 - 17/07
Ten minste 2 personen   12/09 - 02/10  28/08 - 12/09
1 week / pers. (inbegrepen huurauto) 309 569 379 714 419 754
2 weken / pers. (inbegrepen boottickets) 569 1045 659 1195 699 1329

inbegrepen huurauto of inbegrepen boottickets

Voor 2 personen, 7 nachten ‘Veranda 2 Oriente’ of ‘Villa 
Paradisu’ + huurauto (onbeperkt aantal kilometers in 
categorie B met airco) of 14 nachten ‘Veranda 2 Oriente’ 
of ‘Villa Paradisu’ + bootreis retour inbegrepen (met auto, 
inclusief havenbelasting, met uitzondering van aankomst en 
vertrek op zaterdag en zondag)

7 dagen 
             vanaf 309 E/pers.*

7 jours 
        à partir de 309E/pers.*

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 - 02/10  28/08 - 12/09
1 week / pers. 299 539 369 684 399 714 499 884

                            
Voor 2 personen, 7 nachten ‘Veranda 2 Oriente’ of ‘Villa 
Paradisu’ + 4 jacuzzi-sessies/pers. + 1 cadeaubon Thalasso 
120 euro (exclusief producten uit de winkel, fysiotherapie, 
osteopathie en chiropraxie).

Aangeboden Thalasso-cadeaubon van 120 € (7 dagen)

ARRANgEMENT “ZEN ECO NATURE”

Pakket ‘‘Onvergetelijke OntsPanning en welzijn’’

Cadeaucheque van 10 % op uw verblijf, betaald voor 31.01.2016 ! 
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)

* Mogelijkheid tot een langer verblijf, raadpleeg ons. Met supplement bestaat de mogelijkheid in een 
accommodatie van een andere categorie te verblijven, naar gelang beschikbaarheid. Niet cumuleerbaar met 
andere aanbiedingen. Verblijf tussen de vermelde data. Mogelijkheid tot halfpension ($ 35 pers./dag) of vol-
pension ($ 55 pers./dag).

7 dagen 
            vanaf 569 E/pers.*

7 dagen 
              vanaf 539E/pers.*

7 dagen 
              vanaf 299E/pers.*

Prijzen per persoon
Ten minste 2 personen

Oriente

Oriente

Paradisu

Paradisu



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

www.naturisme-rivabella.com     

thalassO sPecial “vOlledig in vOrm”
10 behandelingen 190 €/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 : 190€ (dit tarief is ter plaatse niet beschikbaar) in plaats van 254€ 

HET THALASSOCENTRUM VAN DE MIDDELLANDSE ZEE van 15/05 tot 02/10
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 nega-
tieve 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-natuur-
producten, direct aan het strand, 
met een uitrusting en concepten 
van hoge technische kwaliteit, Als 
kuur, dagje uit of à la carte, de keuze 
is aan u... waterparcours van 32°C, 
oriëntaalse hammam, peelings en 
behandelingen met algen of mod-
der, hydrotherapie, specifieke mas-
sages, massages van over de hele 
wereld (Ayurveda, Shiatsu, Lomi-
Lomi…), drainerende of afslankende 

watermassage, behandeling van de 
luchtwegen met essentiële oliën uit 
Corsica, schoonheidsbehandelingen, 
aquagym, fysiotherapie, chiropractie,
osteopathie, kapper... De vriende-
lijkheid, 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!!!

• Anti-stress kuur
  .................................................................4 dagen = 449 €

• 1-dagskuur
  ......................(5 behandelingen/dag) = 99 €

• 2 Uur welzijn (met gratis sandalen) 
Tropische douche, Turks stoombad, 
bubbelbad + bio sauna 
  ................................................................................. = 35 €

• Californische ‘modelling’ massage
   ..................................................................................= 39 €

(Aangeboden sandalen)

natuur, schOOnheid, vitaliteit...!



Administratiekosten = 1 Thalasso zeewaterparcours 1 pers.

aanBiedingen huuraccOmmOdaties Of camPing

Onze prijzen zijn inclusief : BTW • Parkeerplaats • Sauna • Half-court tennis • Gymnastiek van 15  mei 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 in Euros 15/05 - 27/05 27/05 - 26/06 26/06 - 26/08 
 Aankomst 12 u vertrek 10 u  12/09 - 02/10 26/08 - 12/09  
Kampeerplaats 2 pers. 19 22 39
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 5 5 5
Huur koelkast 5 5 5
Hond (aangelijnd) 2,90 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 02/10 voor een verblijf 7 nachten achtereen.

KAMPEERPLAATESEN

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.

kind de jonger dan 3 jaar gratis camping 2 pers vanaf 19€ per nacht

-15%*
op een verblijf 

van10 tot 16 nachten

-30%*
op een verblijf van 35

nachten of meer aanee

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

aaneen

Naturisme op Riva Bella :  
Van 15 mei tot 2 oktober 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.

SPECIAAL FAMILIE : - 10% 
2 volwassenen + 3 kinderen (of meer):

Van 06/07 tot 26/08. Buiten supplementen. Minimum 7 achtereenvolgende nachten.



Ecotoerisme in Riva Bella
Riva Bella is een milieuvriendelijk vakantiedorp: 79 ha natuur, een beschermd gebied, geklasseerd als “espace remar-
quable” (opmerkelijk gebied), met een inheemse flora en fauna, en een strand met fijn zand zover het oog reikt!... Riva 
Bella heeft het label Clef Verte 2016
• Respect voor de natuurgebieden, behoud van de biodiversiteit
• 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 gemeens-
chappelijke 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
• Keuze van de producten: 100% natuurlijke producten in de Thalasso. Producten met eco-label voor het onderhoud 
op het terrein. Gerecycled papier. Streekproducten proeven.
• Riva Bella is lid en partner van afc Umani, vereniging voor 
een stichting van Corsica (www.afcumani.org)

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

riva Bella

Ontdek het naturistendorp Riva Bella…  
Bij uw eerste bezoek is de toegang voor een dag gratis voor de hele familie!CORSE

Ontdek hoe aangenaam het vertoeven is in Riva Bella buiten het 
naturistenseizoen! De accommodaties en camping zijn het hele jaar 
door geopend. 
De Thalasso en het restaurant zijn elke vrijdag, zaterdag, zondag en 
maandag geopend van november tot maart (met uitzondering van 
schoolvakanties). 
In alle seizoenen staat het hele team voor u klaar om ervoor te 
zorgen dat uw verblijf geslaagd is! 

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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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! 

Riva Bella Thalasso & SPA Resort
Route de Riva Bella - Linguizzetta - 20270 Aléria 

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

Ontdek de weldaad van een naturistische thalasso bij Riva Bella Spa

>   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 reservering met onze partner Citer/Entreprise. Of raad-

pleeg 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

Hoe komt u er

U heeft zin om het naturisme een keer te proberen, kom dan tussen 15 mei en 2 Oktober 
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

GPS coördinaten: 
Breedtegraad : 42 .162853

Longitude : 9 548 046

Sluit u aan bij COOL’CAMP
Een toepassing die Riva Bella u vraagt te downloaden om uw vakantie nog te beter te doen 
slagen ! Met een persoonlijke code die u wordt toegezonden bent u in geen tijd op de hoogte van 
diensten, geplande activiteiten, voorgestelde animatie ter plaatse of in de regio.

e l k  mOmen t  i s  h e t  ju i s t e !  B i j  !

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

> 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 (aan de lijn)
> 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 kinderen 
- lamapark – fitnessparcours van 3 km - fietspad - volleybal – half-court ten-

nisbaan - tafeltennis - jeu de boules-terrein - reuzenschaakspel - bibliotheek 
- gezelschapsspelletjes ter beschikking - fietstochten - co-running
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.
- Betaalwijze : bankkaart , bankoverschrijving.

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


