
Al onze aanbiedingen en tarieven voor het Zomerseizoen 2016 gelden voor alle verblijfdata van het 

seizoen, namelijk van 02/05/2016 tot en met 11/12/2016 (afhankelijk van de bestemming), tenzij dit 

anders vermeld staat in de voorwaarden van de betrokken aanbieding. Ze zijn exclusief services met 

toeslag/à la carte (waaronder City Stops) of aanlegkosten. Ze zijn niet geldig met terugwerkende 

kracht en zijn niet onderling cumuleerbaar of cumuleerbaar met andere aanbiedingen van Club 

Méditerranée (tenzij anders vermeld). De aanbiedingen met vervoer houden heen- en terugvervoer in. 

Aanbiedingen onder voorbehoud van beschikbaarheid en onderhevig aan de geldende voorwaarden 

van de Trident brochure, aan de specifieke voorwaarden van Club Med Cruises, aan de op het 

ogenblik van de reservering geldende prijslijst (data van door Club Med gecharterde vluchten en 

treinen) en aan de bijbehorende errata. 

 

AANBIEDINGEN VOOR GEZINNEN 

 

Gratis verblijf en kortingen zijn reeds verwerkt in de Prijstabellen. Korting uitsluitend van toepassing 

op het verblijfsarrangement volwassene zonder vervoer (zonder eventuele belastingen en 

havenbelasting voor de Club Med 2). Het kind moet met minimaal twee volwassenen dezelfde 

kamer delen en met minimaal één volwassene dezelfde Cabine op het zeilschip Club Med 2 en op 

hetzelfde boekingsformulier met dezelfde data en plaatsen van aankomst en vertrek naar dezelfde 

bestemming reizen. Geldt niet voor extra's met toeslag (zoals Baby Club Med®, Petit Club Med®…). 

De hieronder vermelde maximale leeftijden gelden op de dag van vertrek en niet op de dag van 

boeking. Deze aanbieding kan worden gecombineerd met andere Club Med aanbiedingen en/of 

kortingen.  

Kinderen tot 6 jaar: GRATIS VERBLIJF 

Uitgezonderd vervoer; uitgezonderd verblijfsdata tussen 30/07/2016 en 20/08/2016 voor 2- tot 5-

jarigen: 75% korting. 

• Kinderen van minder dan 2 jaar: ook gratis vervoer, uitsluitend in het geval van vluchten. 

Kinderen 6 t/m 11 jaar: -50% 

Uitgezonderd vervoer; uitgezonderd verblijfsdata tussen 02/05/2016 en 07/05/2016: 60% korting; 

uitgezonderd verblijfsdata tussen 30/07/2016 en 20/08/2016: 30% korting. 

 

JONGERENTARIEF 12 t/m 17 jaar: -20% 

Uitgezonderd vervoer; uitgezonderd verblijfsdata tussen 30/07/2016 en 20/08/2016: 10% korting. 

 

CRUISES BY CLUB MED: KINDERTARIEF 8-17 jaar: -20% 

Kinderen van 8 tot 17 jaar krijgen een korting van 20% op de prijs van een Cruise voor volwassenen, 

zonder vervoer en zonder eventuele taksen en aanlegkosten. 

 

 


