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CORSE

Ontdek het “naturistendorp” Riva Bella ....

Bij uw eerste bezoek is de toegang, voor de gehele familie, voor een dag gratis!

RIVA BELLA
ZON, ZON :

Een droomvakantie, even
ontsnappen uit de sleur ...!
Stel je voor: Aan het einde van een lange
weg, daar waar wegen en paden opgaan
in de natuur en uitkomen aan zee, daar ligt
Riva Bella, het paradijs voor naturisten.
Midden tussen de geurige Maquis staat de
tijd even stil en lijkt het of de gastvrijheid
hier geboren is. Flora, fauna, mineralen
alles lacht en ademt vrijheid, authenciteit,
charme en sereniteit uit. Hier wil ik terugkomen. Ik hou van Riva Bella om zijn ethische
en verantwoorde aanpak en waar mens en
nauur op de voorgrond staan.

Ontdek hoe aangenaam het is op Riva Bella buiten het naturistenseizoen! De accommodaties zijn het hele jaar te huur en de camping is
het hele jaar door geopend.
De Thalasso en het Restaurant zijn van november tot en met maart
elke vrijdag, zaterdag, zondag en maandag geopend (met uitzondering van de jaarlijkse sluiting).
In alle seizoenen staat het hele team van Riva Bella voor u klaar om
te zorgen voor een geslaagd verblijf.

VRIJHEID, RUST EN LEVENSVREUGDE

UW EN ONZE verlangens worden gerealiseerd: Welzijn en geborgenheid.
Ecotoerisme in Riva Bella

Riva Bella respecteert zijn omgeving: 79 ha natuur, een beschermd gebied, geklasseerd als “Espace Remarquable”,
met een inheemse flora en fauna en een zandstrand tot zover het oog reikt!
Riva Bella heeft het label “Clef Verte”.
• Ecologische - gebouwde bungalows
• Respect voor het natuurgebied en behoud van de biodiversiteit.
• Vervoer: het personeel rijdt hoofdzakelijk in electrische auto’s of op de fiets. Voor de gasten bestaat er een Carpoolservice. Aanmelden bij de receptie.
• Energiebesparing: Twee geothermische warmtepompen, zonnepanelen op sanitairgebouwen en accommodaties,
ledlampen, automatische uitschakeling van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes, waterregulering in
gebouwen, accommodaties en groenzones.
• Afval: Afvalscheiding d.m.v. composteurs, uw groenteafval daar zullen de lama’s van smullen, inzameling batterijen,
lampen, flessen, recycling van keukenolie.
• Produktkeuze: 100% natuurlijke produkten in de Thalasso, produkten met het eco-label voor het onderhoud van het
terrein, gerecycled papier, streekprodukten.
• Riva Bella is lid en partner van stichting Umani, stichting Corsica (www.umani.org).

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

ELK MOMENT IS HET JUISTE
Op Corsica is elk seizoen mooi:
meer dan 320 dagen zon per jaar!
Aantal
Maand
Luchttemp
			
zonne-urent
Apr-Mei - Jun
24°C
9 Uurs
Juli - Augustus
30°C
10 Uurs
Sept- Oct
27°C
8 Uurs

Welkom op Corsica ... het
eiland van de natuur!

Watertemp
20°C
25°C
23°C

Een paradijselijk naturistenoord met een eigen microklimaat met heel veel zon, neigend naar het subtropische in
de zomer maar waar een zeebriesje zorgt voor verkoeling.
Het klimaat heeft in het voor- en najaar geheel zijn eigen
charme.

CORSICA, ZEE EN BERGEN
VLAKBIJ ELKAAR
Een intense turquoise of blauwe zee, doorschijnende golven,
zonovergoten kusten, fascinerende bergen.
Ontdek de diversiteit van onze bossen door het maken van
prachtige wandelingen ... kom zwemmen in de riviertjes en
maak bergwandelingen op zoek naar meertjes en andere
soortgelijke juweeltjes...

ONTMOETING “IN TERRA NOSTRA”
De betovering van de natuur. Duizend en een activiteiten en
even zoveel passies om te beleven! Ontdek het Corsica van de
Corsicanen: het oudheidkundig museum in Aléria, romaanse en
etruskische opgravingen... Ga verder met het zoeken naar dat
typische Corsicaanse: dorpjes op de berghellingen, het Etnografisch
museum in Cervione. Doorgeven van kennis “Magie uit het
verleden” is het authentieke van heden!

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

Ingerichte tent Nepita

4

Chalet Costa Sea

x - 16 m

2

Op 80 m van zee, midden in de natuur.
Slaapkamer met een tweepersoonsbed (120
cm), slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden (70
cm), kookhoek met alleen koud stromend water,
tuintafel en –stoelen. Het sanitair is in de buurt
van de tent.

Véranda Alba

2

Véranda Oriente

x - 25 m

2

(photos et plans non contractuel)

2/4

Back Banana Filetta

2

x - 45 m

Villa Paradisu

x - 16 m

2

TV

2/4

x

-15%*

op een aaneengesloten
verblijf van 10 tot 16
nachten

-20%*

op een aaneengesloten
verblijf van 17 tot 34
nachten

TV

5/6

x - 35 m

2

De meest luxe
Bungalows 60 meter van het strand in de natuur.
Ecologische 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 Veranda’s met tafel en stoelen en zithoek. Kluisje.

2

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.

2

- 38 m2 + 20 m2 de terrasse. Reversible Airco

x - 32 m + 18 m de terrasse. 3 slaapkamers
2

x - 29 m

Chalet voorzien van airco, midden in de natuur.
Slaapkamer met tweepersoonsbed (140 cm),
slaapkamer met 3 eenpersoonsbedden (80
cm), zitkamer met keukenhoek en slaapbank,
badkamer, apart toilet, terras met tuintafel en
-stoelen.

Alalia family
6

2

Chalet Rêve Costa Serena

2

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.

TV

2

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.

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.

De goedkoopste

x - 35 m

5/6

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.

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 ingerichte keuken met rolluiken. Stille
plafond ventilateur. Kluisje.

Mini Villa Onda

TV

Vlakbij zee ....
100 vakantiewoningen midden in de natuur

-30%*

op een aaneengesloten verblijf van 35 nachten of meer

* Aanbieding geldig vanaf de openingsdatum tot 06/07 en vanaf 26/08, uitgezonderd bijkomende kosten. Deze aanbieding kan
niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.

Administratiekosten = 1 Thalasso Zeeparcours voor 1 persoon
Gratis voor kinderen tot 7 jaar bij een aaneengesloten verblijf van 7 nachten in
de periode van 01/04 tot 06/07 en van 26/08 tot 05/11.

On-line reserveren :
Virtuele rondleiding
Op Riva Bella is goed slapen onze prioriteit. De bedden en matrassen zijn BioConfort gecertificeerd om u een heerlijke
nachtrust te garanderen. De bedden zijn
opgemaakt bij aankomst. U hoeft zelf
alleen maar handdoeken en theedoeken
mee te nemen. Er zijn kluisjes aanwezig
om uw waardevolle spullen in op te bergen. Kinderen tot 3 jaar zijn gratis. Gratis
baby-pakket op verzoek. Extra personen/
bedden (volwassenen, kinderen) tegen
bijbetaling. 1 parasol (op te halen bij de
receptie tegen een borg van 20 euro voor
elke accommodatie, en 2 strandbedden
(behalve Filetta, Nepita)

Prijs per nacht

3 = 4 Nachten
6 = 7 Nachten

van 01/04 tot 27/05 en vanaf 25/09

01/04 – 14/05 15/05 – 27/05 28/05 – 17/06 18 /06 -17/07
18/07 - 26/08
21 /10–05/11 27/09 -20/10 13/09 – 26/09 27/08 -12/09

SPECIALE AANBIEDING
Ingerichte tent Nepita 1 pers.

29

39

45

49

59

Back Banana Filetta -2pers.
Ingerichte tent Nepita - 4 pers.

45

55

78

79

99

Veranda Oriente 2 pers.
Veranda Alba 2 pers.

69
79

89
99

109
125

129
145

155
169

Chalet Rêve Costa Serena(midden
in de natuur) 5/6 pers.

119

129

145

175

209

Chalet Costa Sea(aan het strand)
5/6 pers

129

139

155

185

220

Mini Villa Onda 2 pers.

121

145

165

195

225

Villa Luxe Paradisu 2/4 pers.

149

169

199

219

259

Alalia Family 6 pers.

139

149

169

195

219

Alalia Sea Family 6 pers.

159

169

189

219

259

Extra persoon

13 €/nacht

Betrekken acommodatie na 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. Aankomst vanaf 07.00 uur en vertrek aan het einde van de dag mogelijk.

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: 7,9E / dag - halfpension: 35E / persoon / dag (1/4 wijn en koffie) - 1/2 kind pensioen 25E / persoon / dag - Volpension volwassenen: 55E / persoon / dag (1/4 wijn en koffie inbegrepen) -. Volpension Kind 45E / dag. Strandlakens en bad: 9,5E/ pers. •Verwijderingsbijdrage: 1,50E / persoon / dag •
Reserveringskosten: 30E • Annuleringsverzekering (1% van het bedrag van het verblijf- minimaal 9E) • bedlinnen 8E / bed • Eindschoonmaak: 40E.

Onvang een kortingsbon van 10% indien u een verblijf boekt en betaalt voor 31/01/2019.
Geldig voor een behandeling in de Thalasso, consumptie en ijs aan de bar van het restaurant (exclusief maaltijden) en WiFi.

PAKKET “ ONTSPANNING EN WELZIJN”
ONTDEK MET ZIJN TWEEËN “ILE DE BEAUTÉ”
7 dagen E/pers.*
vanaf 269
14 dagen E/pers.*
vanaf 499

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.

Inbegrepen huurauto of retourticket boot.

Prijzen per persoon
Tenminste 2 personen

1 week p.p. (huurauto)
2 weken p.p. (retourticket boot)

01/04 – 14/05
21/10 – 05/11

15/05 – 27/05
27/09 - 20/10

28/05 – 17/06
13/09 – 26/09

18/06 - 17/07
28/08 – 12/09

269
499

379
699

459
799

499
899

ARRANGEMENT “ SPA FORME ”
7 dagen
jours
E/pers.*
E/pers.*
à partir
de199
vanaf
309
Met 2 personen, 7 nachten in Véranda Oriente
+ 4 Jacuzzi-sessies/pers. + 1 cadeaubon t.w.v. €
E 120 te besteden bij de Thalasso .

Prijzen per persoon
Ten minste 2 personen

1 week / pers.

01/04 – 14/05
21/10 – 05/11

15/05 – 27/05
27/09 - 20/10

28/05 – 17/06
13/09 – 26/09

18/06 - 17/07
28/08 – 12/09

199

299

399

489

Inclusief Thalasso-cadeaubon van € 120 (7 dagen geldig)
* 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.

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

www.naturisme-rivabella.com

DE THALASSO VOOR NATURISTEN VAN DE MIDDELLANDSE ZEE GEOPEND van 01/04 tot 05/11
Ontdek de Thalasso voor naturisten op een magisch eiland in de
Midellandse zee, waar welzijn een
tweede natuur is.
Rust, charme en geborgenheid:
herontdek uw geestelijk en mentaal
welzijn.
Zee en Maquis zijn de essentie van de
behandelingen. Riva Bella heeft een
aantal unieke behandelingen opgezet met natuurlijke ingrediënten uit
de Maquis. Deze behandelingen wor-

den uitsluitend door onze specialisten
uitgevoerd.
Aan alles gedacht: een zeeparcours
van 32°C, oosterse hamam, peeling,
hydrotherapie met zeewater, drainerende en afslankende behandelingen
m.b.v. de Watermass, verzorging van
de luchtwegen, schoonheidsbehandelingen, massages van over de hele
wereld.... Moeheid, stress, alles verdwijnt om plaats te maken voor een
betoverend welzijn.

THALASSO SPECIAL “VOLLEDIG IN VORM”
10 behandelingen € 199/p.p.

Zeeparcours (25 min, hydromassage van hoofd tot voeten in een bad met zeewater van 32°C), Hammam
met oosterse peeling (30 min), Hydromassagebad (20 min), Drijvend bed «Spa sensations» (20 min, bed om
heerlijk gewichtloos te ontspannen), Jacuzzi (25 min), Hammam met remineraliserende algenpakking (30
min), Affusiedouche (20 min) en Salinea cavitosonic (20 min, anti-stressbehandeling en stimulatie van het
immuunsysteem).
Bovenstaand tarief is alleen geldig bij boeking en betaling vooraf. Bij boeking ter plaatse betaalt u € 254 p.p.

NATUUR, SCHOONHEID, VITALITEIT...!
• Kuur Vitaliteit en Welzijn

20 behandelingen in 4 dagen = €449

.

• Kuur van 1 dag
.......................................

(5 behandelingen) = €99

• Formule Welzijn (duur 2 uur)

Hammam (48°), Biosauna (90°), Tropisch douche, Openlucht jacuzzi (32°)
..................................................................................... =€35
• Calafornische massage (zachte massage)
.................................................................................... = €39
(Aangeboden sandalen)

Het naturisme op Riva Bella:

Van 1 april tot 5 november is Riva Bella uitsluitend bestemd voor naturisten.
Wij hechten grote waarde aan het naturisme!
Naturisme is bij ons verplicht op het strand, met uitzondering van kinderen en tieners
(vergezeld door hun ouders) die er zich, gezien hun leeftijd, nog wat ongemakkelijk bij voelen.
Wilt u ons restaurant bezoeken of boodschappen gaan doen in onze winkel,
dan vragen wij u om gekleed te zijn.

4-sterren camping :
199 ruime plaatsen voor tenten, caravans, campers in de zon of in de schaduw...!
Alle plaatsen zijn gelegen vlakbij het strand, midden in de natuur. De camping is voorzien van luxe sanitairgebouwen met
vaatwassers, met was- en afwasmogelijkheden. Riva Bella is de camping als u kiest voor rust, ruimte,
gezelligheid en natuurlijk naturisme.

Kinderen tot - 3 jaar gratis

DE KAMPEERPLAATESEN
Prijs per nacht Aankomst v.a. 12.00
uur. Vertrek voor 10.00 uur.

Plaats incl. 2 pers.
Plaats incl. 1 pers.
Extra pers. 8 jaar en ouder
Kind van 3 tot 8 jaar
Elektriciteit
Huur koelkast
Hond (aangelijnd)

01/04 - 20/05
11/10 - 05/11
19
14
3
1,50
5
7
2,90

21/05 - 16/06
17/09 - 10 /10
24
18
5
2
5
7
3,90

Plaats inclusief 2 personen vanaf € 19 per nacht
17/06 – 12/07
27/08 - 16/09
32
21
8
5
5
7
4,90

13/07 - 26/08
42
29
9,90
7
5
7
5,90

Onze prijzen zijn inclusief: BTW – Parkeerplaats – Sauna – Half-court tennis - Gymnastiek van 15 mei t/m 29 september –
Trimbaan 3 km – Fietspad - Bijzettent op de staanplaats - Toiletpapier.
Onze prijzen zijn exclusief: Eco-tax € 0.95 p.p./p.d. - Reserveringskosten € 30 per boeking. Annuleringsverzekering (1%
van het totaalbedrag met een minimum van € 9)

Administratiekosten = 1 Thalasso Zeeparcours voor 1 persoon

AANBIEDINGEN HUURACCOMMODATIES OF CAMPING
-15%*

op een aaneengesloten
verblijf van 10 tot 16
nachten

-20%*

op een aaneengesloten
verblijf van 17 tot 34
nachten

-30%*

op een aaneengesloten verblijf
van 35 nachten of meer

Gratis kamperen voor kinderen tot 7 jaar bij een aaneengesloten

verblijf van minimaal 7 nachten in de periode van 01/04 tot 06/07 en van 26/08 tot 05/11.

SPECIALE FAMILIE AANBIEDING : - 10%

(uitgezonderd bijkomende kosten) 2 volwassenen + 3 kinderen (of meer) bij een verblijf van
minimaal 7 aaneengesloten nachten

* Aanbieding geldig vanaf de 01/04 tot 06/07 en vanaf 26/08, uitgezonderd
bijkomende kosten. Deze aanbieding kan niet gecombineerd worden met
andere aanbiedingen.

Ontdek de weldaad van de naturistische Thalasso op Riva Bella

> 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.
> Gratis activiteiten/animatie van 01/04 t/m 05/11
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 02/10
Gratis: Gratis grond gymnastiek – Yoga (Juli en Augustus) – ambachtelijke activiteiten voor kinderen (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

* De openingstijden kunnen gewijzigd worden afhankelijk van het aantal bezoekers.

Médiateur : Medicys , 73bd de Clichy - 75009 Paris

Wilt u kijken of naturisme iets voor u is, kom dan tussen 1 april en 5 november naar Riva Bella om uw eerste
ervaring op te doen. De rest van het jaar is Riva Bella een “textiel”-camping (iedereen wordt dan geacht kleding
aan te hebben). De liefhebbers van het naturisme kunnen dan nog wel terecht op het naturistenstrand aan de
rand van de camping. Kijkt u ook eens op www.rivabella-spa.com

Sluit u aan bij COOL’CAMP

Maak ons uw wensen kenbaar. Wij luisteren graag naar u zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen
zijn door op uw persoonlijke wensen in te gaan.

Hoe komt u er

GPS coördinaten:
Breedtegraad : 42 .162853
Lengtgraad : 9 548 046

> 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 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
> Busvervoer : www.voyager-en-car.com ou www.flixbus.fr

Riva Bella Thalasso & SPA Resort

Route de Riva Bella - Linguizzetta - 20270 Aléria
Email : riva-bella@orange.fr - Site web : www.naturisme-rivabella.com
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
https://www.facebook.com/corsenaturisme
https://www.instagram

https://twitter.com/RBnaturiste

Abonneer u op Riva Bella Camping Village Naturiste Thalasso

© ASP Édition - Tél. : 05 56 03 35 62 - Graphiste : AB2018

Uw vakantie op maat!

Nudité intégrale obligatoire sur la plage sauf ados.

Een App die u kunt downloaden om uw vakantie nog beter te doen slagen! Met een persoonlijke
code die u wordt toegezonden bent u altijd op de hoogte van de services, geplande activiteiten,
aangekondigde animatie ter plekke of in de regio.

