
Korting Happy First Winter 2018-2019 
Korting van 15% per persoon tot wel €500 korting per persoon voor de Resorts, Cruises en Rondreizen en tot 
€700 voor de Villa’s/Chaletappartementen.  

 
• 3 ONGELIMITEERDE DAGEN (van 14 t/m 16 maart 2018) 
Korting van toepassing op alle Club Med-arrangementen, voor verblijf in de Resorts, Villa’s en Chalets tussen 
22/12/2018 en 23/06/2019 en Tours op een selectie van bestemmingen en data tussen 20/10/2018 en 
28/06/2019. 
 
• REST VAN HET BOEKINGSEIZOEN (van 17 maart t/m 15/10/2018) 
Korting op Club Med-arrangementen voor verblijf in de Resorts, Villa's en Chalets tussen 01/11/2018 en 
23/06/2019 en Cruises op de Club Med 2 tussen 09/11/2018 en 16/04 /2019 (behalve vertrek op 26/02/2019) 
en de eerste 4 Tours op een selectie van bestemmingen en data tussen 20/10/2018 en 28/06/2019, de quota 
worden gebaseerd op het aantal verkochte pakketten tijdens de 3 onbeperkte dagen. Zie de gedetailleerde 
voorwaarden. 
 
• GARANTIE BESTE AANBOD HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING 
Gegarandeerd het beste Club Med®-aanbod voor de winter 2018-2019: als u tijdens dit boekingsseizoen een 
voordeligere Club Med® aanbieding op uw pakket vindt, vergoedt Club Med® het verschil in prijs, in de vorm 
een voucher geldig op een verblijf dat nog niet is gereserveerd, geldig gedurende 12 maanden vanaf de 
begindatum van de vakantie die oorspronkelijk tijdens de Happy First aanbieding is geboekt. Garantie niet van 
toepassing op Last Minute-aanbiedingen, speciale aanbiedingen omtrent Great Members en exclusief extra 
kortingen in verband met het Member-gets-Member aanbod. Zie details van de garantie. 
 
• AANBIEDINGEN VOOR GEZINNEN 
Niet van toepassing op de Rondreizen. Kortingen hieronder worden toegepast op de prijzen die worden 
aangeboden en zijn alleen geldig voor het deelverblijf (exclusief vervoer) van het pakket voor volwassenen, 
exclusief de toeslagen (Baby Club Med®, Petit Club Med®...). Kinderen dienen hun kamer te delen met 
minstens twee volwassenen in een Resort en één volwassene op een cruise, geregistreerd te zijn op hetzelfde 
dossier, op identieke data en plaatsen van vertrek en terugkeer. De leeftijdsgrenzen hieronder gelden op de 
data van het verblijf (vertrek en terugkomst). Tarieven kunnen worden gecombineerd met andere 
aanbiedingen en/of prijsverlagingen aangeboden door Club Med®. 
 
• Resorts Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland:  
- Onder de 4 jaar: GRATIS VERBLIJF.  
- Voor 2-3 jaar, exclusief vertrek tussen 30/12/2018 en 05/01/2019: 75% korting. 
- 4 -11 jaar: -20%. Exclusief verblijf tussen 30/12/18 en 05/01/19: 10% korting. 
 
• Resorts zon: 
- Onder de 6 jaar: GRATIS VERBLIJF. Voor 2-5-jarigen, behalve verblijven tussen 22/12/18 en 28/12/18 en, voor 
Resorts in Brazilië: behalve verblijven tussen 29/12/18 en 04/01/19: -75% korting 
- Club Med Cruises: kinderen zijn niet toegestaan aan boord onder 8 jaar oud. 
- 6-11 jaar: -50% korting. Exclusief vertrek tussen 22/12/2018 en 28/12/2018 en, voor Resorts in Brazilië: 
exclusief verblijven tussen 29/12/2018 en 04/01/2019: -30% korting. 
- 12-17 jaar oud: -20% korting, exclusief vertrekdata tussen 22/12/2018 en 28/12/2018 en voor de Resorts in 
Brazilië, exclusief verblijven tussen 29/12/2018 en 4/01/2019: -10% korting. (Exclusief data tussen 29/12/2018 
en 4/01/2019 inclusief de Resorts in Brazilië -10% korting.) 
 
• AANBIEDING NIET-SKIËR, NIET WANDELAAR 
In het verblijfsarrangement niet-skiër, niet-wandelaar zijn liftpas, skilessen, begeleide wandelingen, 
wandelingen op sneeuwschoenen en Nordic Walking niet inbegrepen. Vanaf 12 jaar in de Resorts bergen in 
Frankrijk, Italië en Zwitserland, bij een verblijf van minimaal 7 nachten.  
 
Voor meer informatie over de aanbiedingen en garanties, over de Resorts, Club Med 2 Cruises, Villa's en 
Chalets, Discovery Tours, de steden en data van vertrek in kwestie, bezoekt u onze Club Med Travel Lounge of 
ANVR reisbureaus of kijkt u op www.clubmed.nl. 


