Hotel Riviera
Adres:
Avda. Antonio Machado, 49
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Spanje

Contact:
Tel. +34 952 441 240
Fax. +34 952 442 230
riviera@medplaya.com

Medplaya Call Centre: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

OFFICIËLE WEBSITE
Hotel Riviera heeft vier sterren en is uniek gelegen aan de boulevard (Paseo Marítimo) en de jachthaven van Benalmádena. Vlak aan
zee en op nog geen 20 km van het vliegveld van Málaga. Het beschikt over ruime en comfortabele kamers, waarbij onze jarenlange
ervaring garant staat voor een zeer professionele service die gericht is op onze klanten.
Gratis Premium Wifi is beschikbaar in het hele hotel.
Het restaurant is gespecialiseerd in de internationale en Mediterrane keuken. Bovendien kunnen zij overdag genieten van
animitieprogramma’s , ‘s avonds zijn er voorstellingen.
Het hotel Riviera is voor volwassenen.
Toeristen Registratienummer: H / MA / 00513 (Hotel Riviera ****)
In Benalmádena vindt u voldoende mogelijkheden om de hele dag te genieten en tegelijkertijd te proeven van de natuur, de cultuur
en het landschap langs de Middellandse Zee.
Med Playa Hotel Riviera (Benalmádena), received the certiﬁcate as Sustainable Hotel in its category Gold Award and the Prize "A
TrueCommitment to Sustainability” given in Fitur 2015.

Tweepersoonskamer Med
Hotel Riviera biedt onze klanten ruime en comfortabele tweepersoonskamers, allen voorzien van airconditioning,
complete badkamer met welcome amenities, telefoon, achtergrondmuziek, satelliettelevisie, huurkluisje, minibar,
wifi gratis. Omvatten thee/koffie en theefaciliteiten in alle kamers.
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Satellie TV, Bureau, Uitzicht op het zwembad, Linnen,
Handdoeken, Wekservice, Elektrische ketel, Flatscreen tv, Parket, Verwarming, Geluidsisolatie, Minibar, telefoon,
Welkomstgeschenk, Tweepersoonsbed, Haardroger, Kluis, Uitzicht op de stad

Kamer Beach Front Club
Onze Beach Front Club kamers bieden u een groot balkon en een prachtig uitzicht. Sommige Beach Front Club
Kamers zijn standaard grootte van de kamer met een groot balkon en een prachtig uitzicht op zee over de
jachthaven en het zwembad, en sommige zijn meer ruime kamers met het oog op Benalmadena strand.
Al onze Beach Front Club kamers hebben een up-to-date moderne badkamer met een jacuzzi bad heeft, evenals
een regenwoud en normale douchekop.
Alle Beach Front Club kamers zijn ook in de prijs inbegrepen een kluisje; koelkastje (Minibar) met welkomstdrankje;
koffie / thee faciliteiten; fles wijn; fles mineraalwater; welkom fruit; handdoeken voor het zwembad te verzamelen bij
de receptie (waarborgsom van 20,00 €); set van Club voorzieningen in de badkamer; badjas en slippers.
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Uitzicht op het zwembad, Linnen, Handdoeken, Wekservice,
Elektrische ketel, Flatscreen tv, Bureau, Parket, telefoon, Geluidsisolatie, Minibar, Welkomstgeschenk, Badjas,
Haardroger, Kluis, Verwarming, Satellie TV, Tweepersoonsbed, Uitzicht op de stad

Eenpersoonskamer
Alle eenpersoonskamers zijn aan de buitenzijde. Ze zijn voorzien van telefoon, kabel- en satelliettelevisie,
complete badkamer, airconditioning, verwarming, huurkluisje, minibar, wifi gratis. Omvatten thee/koffie en
theefaciliteiten in alle kamers.
Wifi, Air conditioning, balkon / terras, badkamer, Satellie TV, Bureau, Uitzicht op het zwembad, Linnen,
Handdoeken, Wekservice, Elektrische ketel, Flatscreen tv, Parket, Verwarming, Geluidsisolatie, Minibar, telefoon,
Welkomstgeschenk, Tweepersoonsbed, Haardroger, Kluis, Uitzicht op de stad

Voorzieningen
Hotelfaciliteiten
• Langs de boulevard (Paseo Marítimo), vlak
aan zee.
• Professionele en toegewijde service.
• Zwembad en ruim terras. Tuin op
verschillende niveaus met jacuzzi.
• Bar bij het zwembad (alleen ‘s zomers)
• Elke avond animatieprogramma.
•.SPA met verwarmd binnenzwembad en
verschillende behandelingen beschikbaar
• Geniet van een wellness-aanbod!
Geklimatiseerd zwembad, turks bad, sauna en
andere faciliteiten waaronder massage.
Prijzen beschikbaar in het hotel.
Klik hier om onze Spa en Wellness
behandelingen te ontdekken
• Gratis zwembad handdoeken beschikbaar.
Laat een 20 € borg.
• Tijd van aankomst: 13:00
• Tijd van vertrek: 12:00
• Bagagedepot.
• Zitkamer en bar.
• Gratis Fitnessruimte
Parking
• Parkeerplaats niet-overdekt. basis van
beschikbaarheid
• U kunt de overdekte parkeerplaats van
Hotel Bali gebruiken (op 100 meter) basis van
beschikbaarheid. Prijzen: € 0.42 per uur.

Dineren
• Restaurante Buffet. Openingstijden: ontbijt
(08:00 tot 10:30); diner (18:30 tot 21:30).
• Restaurante à la carte Culinario.
Openingstijden: diner (19 tot 21:30).
• Dress code: Het is niet toegestaan om het
restaurant in te voeren in badpakken en
sportkleding rond etenstijd.
• Er wordt geen lunch geserveerd. Snacks
gehele dag verkrijgbaar aan de bar.
• Bar-salon.
• Bar-zwembad (alleen ‘s zomers).
Toegankelijkheid
• Blindengeleidehonden toegestaan
• Uitgezonderd blindengeleidehonden
Huisdierenbeleid
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Uitgezonderd blindengeleidehonden.

In-Room faciliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complete badkamer.
Airconditioning.
Directe telefoon.
Huurkluisje
Minibar
Ruim terras met uitzicht op de zee.
Satelliettelevisie.
Achtergrondmuziek.
Welcome amenities in de badkamer.
Gratis Wi-Fi

Voorzieningen
•Gratis Wifi in receptie en lounge gebieden
• Roomservice tijdens openingstijden van de bar (voor drankjes) en van de
keuken (voor sandwiches en snacks)
• Televisiekamer
• Mooi terras met tuin
• Spa en Wellness Center
• Verhuur van badhanddoeken, waarborgsom van 20 €
• Openbare telefoon
• Verkoop van postzegels
• Verkoop van kranten
• Autoverhuur.
• Verkoop van excursies
Gastronomie
Onze eetkamer biedt maaltijden in buffetvorm, compleet met “live cooking”
tijdens het diner. U vindt er een grote variëteit aan gerechten uit de Mediterrane
en continentale keuken waar u uit kunt kiezen.
Geen picknickdienst aanwezig.
Halfpension omvatten geen dranken.
Entertainment
• Twee zwembaden voor volwassenen (een buitenbad en een verwarmd
binnenbad)
• Barservice (drankjes en snacks).
• Ligstoelen en parasols.
• Elke avond animatieprogramma (professionele shows, dansen, live muziek en
nog veel meer).

