
RIU TOUAREG ***** 

Club hotel svetovo známeho reťazca RIU patrí k najluxusnejším a najlepšie vybaveným hotelom na 

celom kapverdskom súostroví.  Disponuje rozľahlým vonkajším priestorom, ktorý ponúka v podstate 

všetko, čo potrebujete na to, aby bol váš pobyt čo najpríjemnejší. Komplex leží priamo pri krásnej 

pieskovej pláži a svojimi vysokými službami uspokojí každého klienta. Areál je rozdelený na 2 

ubytovacie časti – časť iba pre dospelých (nad 18 rokov) a štandardná časť aj pre rodiny s deťmi. 

V časti „pre dospelých“ nájdete nadštandardné služby a zariadenia, ktoré môžu využívať iba hostia tu 

ubytovaní (napr. samostatná reštaurácia s obsluhou či veľký bazén s barom ). Rodinné izby sú 

umiestnené veľmi blízko detskému ihrisku, areálu pre deti a detským bazénom, ktoré sú v zime 

vyhrievané. Tento komplex ponúka kompletný servis, ktorý je zárukou nezabudnuteľného zážitku.  

Obsadenosť izieb v hoteli 
Štandardná izba: dvojlôžková izba  

Štandardná izba – Large: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti alebo jednej 

prístelky pre dospelú osobu 

Izba s bočným výhľadom na more: dvojlôžková izba  

Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti alebo jednej prístelky pre 

dospelú osobu 

Suite: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti alebo jednej prístelky pre dospelú 

osobu 

Suita (časť iba pre dospelých): dvojlôžková izba  

Stravovanie 
Raňajky – pestrý bufet, live cooking, kontinentálne raňajky a snacky  

Obed – teplé aj studené bufety, live cooking, ľahké jedlá v reštaurácii pri bazéne  

Večera – bufet, live cooking, 2x za týždeň špeciálne večery s tematickým bufetom 

Boavista – kapverdská reštaurácia á la carte (rezervácia vopred je výhodou) 

Kabuki – ázijská reštaurácia  

Da Marcello – talianska reštaurácia  

Bereber – grill reštaurácia  

Kulinarium – á la carte reštaurácia (iba pre dospelých, 1x za týždeň možná večera s rezerváciou) 

Snacky a nápoje – 24 hodín denne  

Extra 
Internet Wi-Fi zadarmo 



Trezor  na izbe zadarmo 

Minibar, malá chladnička na izbe zadarmo 

 

Služby zahrnuté v All Incllusive programe 
- raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu,  priebehu dňa občerstvenie, neobmedzené 

množstvo rozlievaných nealkoholických aj alkoholických nápojov či už miestnej výroby alebo 

importovaných. Možnosť čerpať na miestach a v časoch určených hotelom. 

Upozornenie: Služby delegáta CK v tomto hoteli sú vzhľadom k hotelovej polohe obmedzené. 

Využívanie fitness, jacuzzi, sauny a vstup do nočného klubu je pre osoby staršie ako 18 rokov. 

Pre vstup do fitness je vyžadovaná športová obuv.  

- posilňovňa, parný kúpeľ, vírivka (všetko od 18 rokov),animačné a zábavné programy, tenis, 

ihrisko na rôzne druhy športov, plážový volejbal 

 

Služby nezahrnuté v All Inclusive programe: 
- masáže, salón krásy 

- vodné športy mimo priestoru hotela – potápanie, parasailing 

 

Akceptácia kariet: 
VISA, Master Card 

 

Web stránka: https://www.riu.com/en/hotel/cape-verde/boa-vista/hotel-riu-touareg/ 

 

 

 


