Programmavoorstel Club Med 2 5ψ
De Club Med 2 is een tijdloos, exotisch en aangenaam schip,
dat zorgt voor een onvergetelijke belevenis. De service aan
boord is uitstekend en u kunt zonder enige tijdsdruk of
verplichtingen in alle vrijheid genieten van het steeds
wisselende uitzicht vanaf deze prachtige vijfmaster.
Dag 1
Aangekomen in Nice rijdt de groep via de kust naar Cannes. In
de middag gaat u inschepen op dit luxueuze schip en betrekt u
de hutten, die voorzien zijn van alle comfort. Voor aanvang
van het diner staat er een cocktail klaar op het achterdek en
als de trossen los gaan, neemt de groep voor een paar dagen
afscheid van de schilderachtige kust van Cannes. In het
restaurant geniet u van een heerlijk vijfgangen diner, terwijl de
zeilen gezet worden richting Calvi op Corsica. ’s Avonds kunt
u de Club Med show bezoeken en wordt er flink gedanst in de
Night Club.
Dag 2
Deze dag wordt u wakker voor de kust van Calvi. Wat een
uitzicht! Na een lekker ontbijt vertrekt de groep naar het vaste
land, om met jeeps dit prachtige eiland te verkennen en bij de
boeren op het eiland een eenvoudige lunch te gebruiken.
‘s Middags ontdekt u de mooie stad Calvi. In de avond kan de
groep heerlijk relaxen op het schip en genieten van een
uitgebreid diner.
Dag 3
Op de derde dag ziet u de prachtige Italiaanse stad Portofino!
U drinkt een echte Italiaanse cappuccino op het plein en kunt
naar hartelust shoppen. Ook is het mogelijk om de Ligurische
dorpen te bezoeken. Na een Italiaanse lunch gaat de
achterklep van het schip open en komt er een compleet
watersportcentrum te voorschijn: de groep kan waterskien,
wakeboarden, windsurfen en snorkelen. Voor ieder wat wils!
De avond staat opnieuw in het teken van heerlijk eten en
dansen tot in de vroege ochtend.
Dag 4
Helaas wordt deze ochtend het anker voor de kust van
Cannes te water gelaten. Tijdens het ontbijt worden de koffers
van boord gehaald en daarna gaat u ook terug aan wal. In de
ochtend geniet u van de vele mogelijkheden die de historische
stad Cannes te bieden heeft, waarna de groep de lunch
gebruikt in een sfeervol strandrestaurant. Terugkijkend op een
indrukwekkend verblijf, vertrekt u ’s middags naar de
luchthaven van Nice.
Vanafprijs per persoon € 995,- voor een all-inclusive verblijf.

