Notícies

RIU HOTELS & RESORTS
celebra el seu 50 aniversari, amb l’objectiu de ser
un referent del turisme vacacional de sol i platja
La cadena hotelera Riu Hotels & Resorts compleix 50 anys d’història. Van tancar l'any
2002 amb prop de 100 hotels distribuïts en
11 països i tenen previst per al 2003 la incorporació de 12 més, alguns d'ells en nous paï sos (Croàcia i Rumania).
Des que Juan Riu va posar un petit hotel a Mallorca l'any
1953 les coses han canviat molt. Cinquanta anys després, la
cadena hotelera Riu Hotels & Resorts, gestionada per la ter cera generació de la família (Carmen Riu Güell i Luis Riu
Güell), compta amb 98 hotels distribuïts per 50 països i continua en expansió.
De cara al 2003, Riu té previst incorporar 12 hotels amb
els quals reforçarà la seva presència a Gran Canària,
Andalusia, Mèxic i Xipre, i s'instal·larà a dos països nous:
Croàcia i Rumania. "Europa de l'Est ofereix zones de platja d'interès i uns preus molt interessants alhora que una
bona qualitat. La nostra missió és descobrir aquells indrets
vacacionals que puguin plaure al nostre tipus de client",
assegura Carmen Riu. Amb aquestes ampliacions la cadena hotelera arribarà a tenir 15.000 treballadors, una xifra
que suposarà un increment del 15% en relació als 13.000
treballadors que tenia durant el 2002. I és que com ens
comenta la consellera-delegada de cara al futur la cadena vol ser un referent mundial en quant al turisme vaca cional de sol i platja. "Tindrem hotels allà on els nostres

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL
El passat 15 de gener, els germans Riu (Carmen i Luis) i
que comparteixen el càrrec de conseller-delegat, van ser
escollits per la revista "Dinero" entre els 10 millors
empresaris d'Espanya. "És un reconeixement que ens
honora i estimula a continuar treballant en favor del
creixement de l'empresa, la reinversió constant i la creació de llocs de treball", comenta Carme Riu. Aquest
reconeixement se suma a la recent nominació com a
millor cadena vacacional del món a Suïssa i Bèlgica, i al
premi Príncep Felip a l'excel·lència empresarial. Riu
Hotels & Resort és la 34 major cadena del món i un punt
de referència internacional de l'hosteleria vacacional de
sol i platja.

clients desitgin anar. Som hotelers i no sabem fer una
altra cosa més que donar plena satisfacció a través de l'exercici del nostre ofici".

Fa 50 anys...
L'empresa va néixer l'any 1953 amb un petit hotel a
Mallorca: el Riu San Francisco. Després de la seva sòlida
expansió per Canàries, Riu Hotels va començar als anys
noranta la seva internacionalització com a cadena amb la
inauguració de l'hotel Riu Taíno en Punta Cana (República
Dominicana). I a partir d'aquesta illa, les platges de la qual
es troben entre les més maques del món, la cadena s'expandit a Cuba, Florida, Mèxic, Tunísia, Bulgària i Xipre. En la seva
internacionalització, la família Riu, propietària de la cadena,
va constituir l'any 1993 una societat amb TUI (Touristik
Union International), el major touroperador d'Europa. n
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