
TARIEVEN 2020
RIVA BELLA THALASSO & SPA RESORT

Word één met 

de natuur



Ingerichte tent Nepita

Op 80 m van zee, midden in de natuur. Slaapkamer met 

een tweepersoonsbed (120 cm), slaapkamer met 2 eenper-

soonsbedden (70 cm), kookhoek met alleen koud stromend 

water, tuintafel en –stoelen. Het sanitair is in de buurt van 

de tent.

Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 

van 20 euro voor elke accommodatie).

2/4 x - 16 m2

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Back Banana Filetta

Eenvoudig klein chalet, met een houten structuur en een canvas 

dak, op 80 meter van zee, midden in de natuur. Slapkamer met 

tweepersoonsbed (120 cm), badkamer met douche en toilet, 

veranda met buitenkeuken, tuintafel en -stoelen.

Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 

van 20 euro voor elke accommodatie).

2 x - 16 m2

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Aanbieding Solo 1 pers. 29,00 39,00 45,00 49,00 55,00 59,00
2 pers. 35,00 45,00 69,00 72,00 89,00 99,00
4 pers. 45,00 55,00 79,00 82,00 89,00 99,00

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Back Banana 
Filetta 2 pers. 45,00 55,00 79,00 82,00 89,00 99,00



2 x - 16 m2

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Véranda Oriente 

Bungalows 80 meter van het strand. 
Gerenoveerd 2019. Ecologische, bouw met thermische 
isolatie en dubbelglas. Aparte slaapkamer met bio bed van 
160 breed. Badkamer met douche, toilet en wastafel en fohn. 
Veranda met tafel en stoelen. Volledig ingerichte keuken met 
rolluiken. Stille plafond ventilateur.
Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 
van 20 euro voor elke accommodatie), en 2 strandbedden.

2 x - 25 m2

Véranda Alba

Bungalows op het strand of in de natuur. Ecologische bouw 

met thermische isolatie en dubbelglas. Aparte slaapkamer 

met bio bed van 160 breed. Badkamer met douche, toilet en

wastafel en fohn. Veranda met tafel en stoelen. Volledig inge-

richte keuken met rolluiken. Stille plafond ventilateur.

Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 

van 20 euro voor elke accommodatie), en 2 strandbedden.

2 x - 22 m2

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Véranda Oriente
2 pers. 69,00 89,00 109,00 129,00 145,00 159,00

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Véranda Alba 
2 pers. 79,00 99,00 125,00 149,00 159,00 175,00



Chalet «Costa Serena»

Gerenoveerd in 2020. Chalet voorzien van airco. Midden in 
de natuur op 80 m. van het strand. Slaapkamer met twee-
persoonsbed (140 cm), slaapkamer met 3 eenpersoonsbedden 
(80 cm), zitkamer met keukenhoek en slaapbank, badkamer, 
apart toilet, terras met tuintafel en-stoelen. Hangstoelset voor 
2 personen. Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie te-
gen een borg van 20 euro voor elke accommodatie), en 2 
strandbedden.

5/6 x - 35m² + 8m² terras -  d -  

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Chalet Costa Sea

Gerenoveerd in 2020. Chalet voorzien van airco. aan 
het strand. Slaapkamer met tweepersoonsbed (140 cm), 
slaapkamer met 3 eenpersoonsbedden (80 cm), zitkamer met 
keukenhoek en slaapbank, badkamer, apart toilet, terras met 
tuintafel en-stoelen. Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de re-
ceptie tegen een borg van 20 euro voor elke accommodatie), 
en 2 strandbedden.

5/6 x - 35 m2 -  d -  

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Prijs in euro’s per nacht
01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Chalet Costa 
Serena 2 pers. 109,00 119,00 135,00 165,00 199,00 215,00
Chalet Costa 

Serena 5/6 pers. 119,00 129,00 145,00 175,00 199,00 215,00

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Chalet Costa 
Sea 5/6 pers. 129,00 139,00 155,00 189,00 215,00 229,00



Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Mini Villa Onda

Bungalows op het strand of in de natuur. Ecologische bouw 

met thermische isolatie en dubbelglas. Aparte slaapkamer 

met bio bed van 160 breed. Badkamer met douche, toilet en

wastafel en fohn. Woonkamer met bed/bank 2 personoons. 

Veranda met tafel en stoelen. Volledig ingerichte keuken. 2 

stille plafond ventilatoren.

Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 
van 20 euro voor elke accommodatie), en 2 strandbedden.

2/4 x - 35m² + 8m² terras

Villa Paradisu

Bungalows 60 meter van het strand in de natuur. Ecolo-
gische bouw met thermische isolatie en dubbelglas. Aparte 
slaapkamer met bio bed van 160 breed. Airconditioning.
Woonkamer met bed/bank 2 persoons en televiesie. 
Eetkamer met keuken met kookplaat, koel vries combinatie, 
magnetron, koffiezetapparaat espresso en afwasmachine. 
Badkamer met douche, toilet en wastafel en fohn. 2 Veran-
da’s met tafel en stoelen en zithoek.
1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg van 20 
euro voor elke accommodatie), en 2 strandbedden.

2/4 x - 36m² + 24m² terras - d - 

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Mini Villa Onda
2/4 pers. 135,00 145,00 165,00 199,00 219,00 229,00

Prijs in euro’s per nacht

01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Villa Paradisu
2/4 pers. 149,00 169,00 199,00 219,00 245,00 259,00



Alalia Family

Woning voorzien van airco, midden in de natuur. Slaapkamer 
met tweepersoonsbed (140 cm), 2 slaapkamers met 
twee eenpersoonsbedden (80 cm), woonkamer, keuken, 
badkamer, apart toilet, gedeeltelijk overdekt terras met 
tuinmeubels. 1 hangmat 2 pers.
Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 
van 20 euro voor elke accommodatie), en 2 strandbedden.

6 x - 32 m2 + 18m² terras - d - 

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Alalia Sea Family

Woning voorzien van airco, midden in de natuur. Slaapkamer 
met tweepersoonsbed 1 ouderslaapkamer met een bed van 
140 en 2 kinderslaapkamers, elk met 2 bedden van 80 cm, 
woonkamer, keuken, badkamer, apart toilet, gedeeltelijk 

overdekt terras met tuinmeubels.
Kluisje. 1 parasol (op te halen bij de receptie tegen een borg 
van 20 euro voor elke accommodatie), en 2 strandbedden.

6 x - 32 m2 + 18m² terras - d - 

Foto’s en plattegronden niet contractueel verbindend

Prijs in euro’s per nacht
01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Alalia Family 
2 pers. 129,00 139,00 159,00 189,00 215,00 225,00

Alalia Family 
6 pers. 139,00 149,00 169,00 199,00 215,00 225,00

Prijs in euro’s per nacht
01/04 -  15/05
17/ 10 - 05 /11

16/05 - 29/05
26/09 -16/10

30/05 - 12/06
12/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09 18/07 - 31/07 01/08 - 29/08

Alalia Sea Family 
6 pers. 159,00 169,00 189,00 219,00 239,00 259,00



Wettelijke bepalingen:

In Riva Bella zijn de bedden bij uw aankomst opgemaakt. U hoeft alleen maar handdoeken en keukendoeken mee te nemen. Voor uw waardevolle spullen: 1 

kluis. Gratis babykit op aanvraag. Voor elke extra persoon (volwassene of kind), betaalde overnachting: € 13/nacht. Voor elke accommodatie, 1 stoffen parasol 

(te verkrijgen op de receptie tegen betaling van € 20 borg) en 2 strandbedden (met uitzondering van Filetta, Nepita, Lodge Costa Verde).

Onze prijzen zijn inclusief: • Verhuur • Kluis • BTW • Parkeerplaats 

Niet bij de prijs inbegrepen: Hond: 7,50 € / dag -  Strand- en badhanddoeken: 9,50 € / set van 4 • Eco-tax: 1.50 € p.p./p.d.  Administratiekosten: 30 € • 

Annuleringsverzekering (2% van het totaalbedrag met een minimum van 20 €)  • Extra wissel bedlinnen : 8 € /bed • Eindschoonmaak: 40 €.

Kamperen en huren:

Openingstijden receptie: 07.00 – 21.00 uur, 7 dagen per week (arriveren na 21.00 uur, neem even contact met ons op).

Huuraccommodaties: betrekking v.a. 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. 

Aankomst vanaf 07.00 uur en vertrek aan het einde van de dag mogelijk.

Verhuur per nacht, aankomst en vertrek op elke dag mogelijk. 

Huisdieren welkom maar wel aan de lijn. 

Service van 01/04 t/m 05/11 

Thalasso – Bar-Restaurant (Corsicaanse keuken, zeegerechten, menu à la carte, kindermenu, pizza, afhaalgerechten, cocktails, ijs, wafels en

pannenkoeken) – broodverkoop – wasserette – babysit-service – carpoolen. 

Service van 15/05 t/m 02/10:

Kampwinkel – kranten

Activiteiten/animatie: van 15/05 t/m 29/09 : 

Nordic walking – sauna – speelweide voor kinderen – wildpark (ezels en lama’s) – trimbaan van 3 km – fietspad – terrein multisports /fitness – volleybal – 

half-court tennisbaan – tafeltennis – jeu de boules terrein – reuzenschaakspel – bibliotheek – gezelschapsspelen – fietstochten – co-running..

Nieuw Kinderclub: 5/14 jaar in Juli en Augustus

Activiteiten / animatie: van 15/05 t/m 29/09 

Gratis: grond gymnastiek – Yoga (Juli en Augustus)  

Tegen betaling (van 15/06 t/m 10/09 )* : boogschieten – windsurfen – catamaran – kayak – aquagym – biljart – tafelvoetbal 

Avondanimatie : Corsicaanse groepen, jazz, rock, thema-avonden, circus etc. In juli en augustus 3 à 4 maal per week – in juni en september

2 à 3 maal per week.  

WiFi tegen betaling, bereik op het hele terrein.

Betaalmogelijkheden: PIN, bankoverschrijving en cash.

*Verkoopvoorwaarden en/of annuleringsprocedure: neem contact met ons op of raadpleeg onze website www.naturisme-rivabella.com

Speciale aanbiedingen:

Kind van onder de 7 jaar gratis van 
01/04 tot 04/07 en vanaf 29/08 tot 05/11, 

voor een verblijf van 7 nachten achter elkaar.

Administratiekosten = 
Waterparcours voor 1 persoon-30%*op een verblijf van 

35 nachten of meer 
aaneen

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

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

3 = 4  NACHTEN • 6 = 7  NACHTEN
van 01/04 tot 20/05 en vanaf 25/09

* Aanbiedingen geldig voor verblijven tussen van 01/04  tot  04/07 en van 29/08 tot 05/11. 
Geen toeslag (administratiekosten, Verwijderingsbijdrage en verschillende diensten). Aanbiedingen niet verenigbaar met andere aanbiedingen.

Kinderen
 - 3 jaar gratis



KAMPEERPLAATS, CARAVAN, CAMPER

Prijs in euro’s per nacht
01/04 - 20/05

11/10 - 05/11

21/05 - 16/06

17/09 - 10 /10

17/06 - 12/07

27/08 - 16/09
13/07 - 26/08

Kampeerplaats 2 pers. 19,00 24,00 32,00 43,00

Kampeerplaats 1 pers. 14,00 18,00 21,00 29,00

Extra pers. (+ de 8 jaar) 3,00 5,00 8,00 9,90

Kind van 3 tot 8 jaar 1,50 2,00 5,00 7,00

Elektriciteit 5,00

Koelkast kampeerplaats 7,00

Hond (aangelijnd) 2,90 3,90 4,90 5,90

Onze prijzen zijn inclusief: • BTW • Parkeerplaats • Bijzettent op de staanplaats • Toiletpapier
Niet bij de prijs inbegrepen: • Verwijde- ringsbijdrage: 0.95 €/ p.p./p.d. • administratiekosten: 30 € bij reservering • Annuleringsverzekering (1% van het totaal-
bedrag met een minimum van 9 €)

* Aanbod geldig voor een verblijf dat valt in de periode van de openingsdatum tot 04/07, en tussen 29/08 
en 05/11. Niet van toepassing op de extra kosten (administratiekosten, Verwijderingsbijdrage, diverse 
services). Niet te combineren met andere aanbiedingen.

-15%*
op een verblijf 
van 10 tot 16 

nachten aaneen

-30%*
op een verblijf van 
35 nachten of meer 

aaneen

-20%*
op een verblijf van 

17 tot 34 
nachten aaneens

Speciale aanbiedingen:

Administratiekosten = Waterparcours voor 1 persoon Kinderen - 3 jaar gratis

Camping gratis voor kinderen tot  7 jaar van 01/04 tot 04/07 en van 29/08 tot 05/11 voor een verblijf 7 nachten achtereen.

GEZINSSPECIAL: 2 volwassenen + 3 kinderen (of meer): -10 % korting. Exclusief supplementen. Minstens 7 opeenvolgende nachten.



ONZE PAKKETTEN

 PAKKET «ONTDEK MET ZIJN TWEEËN “ILE DE BEAUTÉ”»
Met 2 personen, 7 nachten in Véranda Oriente + huurauto (Categorie B, onbeperkt aantal kilometers, met airco) of 14 nachten in Véranda 
Oriente + retourticket boot (incl. auto en havenbelasting) met uitzondering van aankomst en vertrek op zaterdag en zondag.

ARRANGEMENT “ SPA FORME ”
Met 2 personen, 7 nachten in Véranda Oriente + 4 Jacuzzi-sessies/pers. + 1 cadeaubon t.w.v.  € 120 te besteden bij de Thalasso . (uit winkelpro-
ducten, kine care, osteopathie en chiropractie)

Wilt u langer blijven, neem dan even contact met ons op. 
Tegen bijbetaling is het mogelijk om in een andere acommodatie te verblijven mits deze beschikbaar is.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Prijs in euro’s en per persoon 
Minimum 2 personen 

01/04 - 15/05

17/10 - 05/11

16/05 - 29/05

26/09 - 16 /10

30/05 - 12/06

12/09 - 25/09

13/06 - 06/07

30/08 - 11/09

1 week / 1 p.p. (huurauto)  269 389   459  499    

2 weken / 1 p.p. (retourticket boot) 499 699 799 929  

Prijs in euro’s en per persoon 
Minimum 2 personen 

01/04 - 15/05

17/10 - 05/11

16/05 - 29/05

26/09 - 16 /10

30/05 - 12/06

12/09 - 25/09

13/06 - 06/07

30/08 - 11/09

1  week / 1 pers. 199 299 429 499



THALASSO GENOT ?…

• Forfait « A fond la forme » :  199 €  au lieu de  254 €. 
Te reserveren en vooraf te betalen tijdens uw reservering. 

10 behandelingen:  • 1 Zeeparcours • 1 Hamam-scrubbehandeling gezicht en lichaam • 1 Hydromassage 
bad  • 1 Hamam omwikkeling met 2 algen gezicht en lichaam • 1 Affusie-douche • 1 Zwevend bed • 

1 Jaccuzzi • 1 Salinea Cavitosonic

• Ontdekkingstarief: € 99 

Oosterse scrubbehandeling in de hamam (30 min), Hydrotherapie-behandeling naar keuze (20 min), 
Salinea Cavitosonic (20 min), Hydraterende verzorging (10 min)

• 2 uur wellnessruimte: € 35

2 uur om op uw eigen ritme te genieten van de kleine hamam (48 °C), de Biosauna (90 °C), de Jacuzzi 
buiten ((32 °C) en de Tropische douche die licht geparfumeerd is om u te verfrissen.

• Zeeparcours: € 32

Geniet in een idyllische omgeving van een verwarmd bad met zeewater op 32 °C waarin u 
9 watermassages vindt die voor ontspanning zorgen en waarvan u helemaal bij komt. (25 min) 

• Californische massage: € 39

Met deze zachte massage van het lichaam en gezicht (25 min), met langzame, vloeiende en 
omwikkelende bewegingen, komen uw lichaam en geest helemaal tot rust.  

NIEUW: Als het licht uw mooi maakt! Verjongende behandeling met led.
Dit koude, efficiënte, ontspannende licht is geheel pijnloos en geheel 

ongevaarlijk (gegarandeerd zonder UV-straling). Een ware verjongingskuur voor de huid: 
behandelt rimpels, striae, littekens...



VERKOOPVOORWAARDEN

Reserveringsvoorwaarden
1 Optie

Uw optie blijft geldig acht dagen, gedurende welke tijd u ons het document en de aanbetaling dient toe te zenden. Indien wij acht dagen na het telefoongesprek geen 

bevestiging hebben ontvangen, zal de optie worden geannuleerd, zonder enige herinnering hieraan onzerzijds. 2.2 Prijs en betaling van het verblijf

2 Prijs en betaling van het verblijf

De prijs van het verblijft wordt uitgedrukt in euro en is inclusief BTW. Er is geen milieubelasting inbegrepen bij de opgegeven prijs. Voor het reserveren van Accommodatie 

& Camping: het saldo van het verblijf moet uiterlijk 1 maand vóór de eerste dag van de huur worden betaald. Indien het saldo niet binnen deze termijn is betaald, zal uw 

reservering worden geannuleerd. 

3 De reservering wijzigen

Vroegtijdig vertrek of late aankomst zullen geen aanleiding geven tot enige vergoeding. Het hele bedrag voor het verblijf op de camping of in een accommodatie blijft 

verschuldigd.

4 Cancellations

Reserveringen waarvan het saldo niet is betaald in overeenstemming met de voorwaarden van de verkoop zullen worden geannuleerd. In alle gevallen van annulering 

zullen de volgende kosten worden ingehouden of betaald moeten worden: administratiekosten en een bedrag gelijk aan 25% van het volledige bedrag van het verblijf 

indien de annulering meer dan 16 dagen vóór de datum van aankomst plaatsvindt en het totaalbedrag van uw verblijf indien de annulering minder dan 16 dagen vóór 

de datum aankomst plaatsvindt of indien u niet opdaagt op die datum. In geval van annulering door de beheermaatschappij van het Centrum, behalve in geval van 

overmacht, zullen alle betaalde bedragen aan de klant worden terugbetaald

* Herroepingsrecht 

De wettelijke bepalingen inzake het herroepingsrecht bij verkoop op afstand in overeenstemming met het Wetboek van consumentenbescherming geleden niet voor 

toeristische diensten (artikel L.121-20-4 van het Wetboek van consumentenbescherming). Daarom heeft de klant geen herroepingsrecht op reserveringen voor een 

verblijf in Domaine de Riva Bella.

* Annuleringsverzekering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten door het verzenden van een bedrag dat gelijk is aan 1% van uw totale verblijfskosten (exclusief eco-bijdrage en 

administratiekosten) met een minimum bedrag van € 9. Dit contract biedt een annuleringsverzekering waarmee u uw aanbetaling terugkrijgt in geval van annulering van 

uw verblijf of van vervroegd vertrek onder bepaalde omstandigheden (ziekte, ongeval…). De procedure voor de uitvoering van de annuleringsvoorwaarden is als volgt: 

schriftelijke bevestiging en de nodige bewijzen ter ondersteuning van de aanvraag, onder voorbehoud van naleving van de contractuele verplichtingen. In geen geval 

zullen de administratiekosten worden vergoed.

5 Dieren

Dieren zijn toegestaan op het Domaine de Riva Bella, maar moeten aan de lijn worden gehouden en hun uitwerpselen moeten worden opgeraapt

Reglement binnen het terrein  

Zoals de wet vereist, moet u ons reglement binnen het terrein respecteren. Dit reglement is neergelegd bij de prefectuur, hangt op op onze receptie en op aanvraag kunt 

u een exemplaar ervan krijgen. De directie behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren of mensen waarvan het gedrag niet overeenkomt met de naturisten-

criteria, van het terrein te zetten. Het gehele strand is een naaktstrand voor alle volwassenen. Deze verplichting geldt niet voor kinderen of tieners als zij zich hierbij 

ongemakkelijk voelen.  In de bar-restaurant en het buffet is het voor iedereen verplicht een short of pareo te dragen.

Verkeer: binnen het domein geldt een gedeeld gebruik van de weg (motorvoertuigen, fietsen en voetgangers). Snelheidslimiet van 10 km/uur. Tussen 23 en 7 uur mogen 

auto’s niet over het domein rijden (parkeren bij de ingang).

Geluidsoverlast/goed gedrag: vermijd na 22 uur elk geluid dat de buren zou kunnen hinderen (motor, televisie, radio etc.). Totale stilte tussen 23 en 7 uur.

VERZEKERING   

De klant moet zich verzekeren. Het Domein Riva Bella kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, brand, storm, incidenten die te maken hebben met de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de klant. schade door gevallen takken, natuurrampen, of bij inbraak en het inslaan van ramen.

GESCHILLEN 

Bij een geschil met ons bedrijf, kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

• Stuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de beheerder van het vakantiedorp

• Stuur een kopie van deze brief naar de klantenservice op: rivabella.corsica@gmail.com

Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u na een maand nadat u deze brief/e-mail verstuurd heeft hulp vragen aan het bemiddelingscentrum Medicys. U dient 

per post een dossier te sturen naar: Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIJS.

De huidige algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen van verblijven op de website naturisme-rivabella.com. 
Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.



Riva Bella Thalasso et Spa Resort - Route de Riva Bella - 20270 Aléria
GPS : Lat : 42.157065 - Long : 9.553598 - www.naturisme-rivabella.com

Informatie - Reserveren: ✆ : 00 33 (0) 4 95 38 81 10 ou 00 33 (0) 4 95 38 86 06 - v : 00 33 (0) 9 72 28 61 88
✉ : riva-bella@orange.fr


