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Agadir 
 

Cap  
Skirring 

senegal Villa’s en Chalets

Gepubliceerde Clubdorpen

Niet-gepubliceerde Clubdorpen

 Luxe Clubdorpen 5∑
Bijzondere vakantiebestemming, prestigieuze spa’s 
en gastronomisch genieten op een idyllische locatie. 
Uw nieuwe manier van leven is sfeervol, kleinschalig 
en gezellig.

 Premium Clubdorpen 4∑
Dat tikkeltje meer met de nodige luxe en verfijning. 
Heerlijke maaltijden, gerenommeerde spa’s en 
veel aandacht voor details. Iets om eindeloos van 
te genieten!

 Comfort Clubdorpen 3∑
Van alle gemakken voorzien: comfortabele kamers, 
veel sportfaciliteiten en uitnodigende en heerlijke 
bu�etten. Gun uzelf een heerlijke vakantie!

   Luxe Clubdorpen 4∑ met Zone 5∑
Sommige Clubdorpen 4∑ hebben een mooie 
verrassing voor u in petto: een privézone 5∑ 
waar u kunt genieten van nóg meer privileges!

Itaparica 

Trancoso 

BRAZILIË

Ixtapa 
Pacific 

Sandpiper Bay 

Punta Cana  

Zeilschip Club Med 2 

De mooiste greens 
vindt u bij Club Med

Golfen met zicht op zee in Portugal, aan de voet van de bergen 
op Mauritius of in een palmentuin in Marrakech...

hier komen uw golfdromen uit!

Cancún Yucatán 
  

MEXICO

VERENIGDE STATEN
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thailand

Bintan Island 

Phuket 

china

Bali 

Guilin 

INDONESIË

MAURITIUS

La Pointe aux Canonniers 

Villa’s Albion 

La Plantation d’Albion Club Med 

Yasmina 

Agadir 
 

Cap  
Skirring 

Marrakech
La Palmeraie  

Djerba  
la Douce 

TUNESIË

MAROKKO

senegal

italië

PORTUGAL

Kamarina 

Da Balaia 

Opio in de Provence 

La Palmyre
Atlantique FRANKRIJK

Vittel Golf 
Ermitage 

Vittel le Parc 

Villars-sur-Ollon  (zwitserland)

Pragelato Vialattea  (italië)

Zeilschip 
Club Med 2 

Dong’ao Island  

Sanya 

www.clubmed.nl/golf

 GOLFEN IN ALLE UITHOEKEN VAN DE WERELD
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Tamarina Golf Club, LA PLANTATION D’ALBION CLUB MED EN VILLA’S ALBION, MAURITIUS

En u,
HOE BELEEFT U UW  

PASSIE VOOR GOLF?
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dichtbij GOLFEN 12

golfen OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 22

golfen AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD   36

Dit jaar waait er een frisse wind door onze golfdorpen. 
Dankzij de allereerste golfservice in Da Balaia 4∑ kunt u zich 
ten volle concentreren op uw golfkunsten en hoeft u zich om 
niets te bekommeren.
Het maakt trouwens niet uit of u een beginner of pro bent: 
op de prachtigste banen profiteert u van alles wat de golfwereld 
te bieden heeft. Bovendien staan onze golf-G.O® gedurende 
uw hele verblijf met raad en daad voor u klaar.
Haal de ‘golftrotter’ in uzelf naar boven en ontdek in deze 
brochure de prachtigste greens in alle uithoeken van de wereld.
Veel swingsucces en prettige vakantie! 

Het Club Med Golf Team
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DE IDEALE OMGEVING
Met haar nieuwe putting greens en chipping 
zone doet Da Balaia zelfs het hart van de meest 
veeleisende golfliefhebber sneller slaan. Laat u 
verrassen door dit Clubdorp dat prachtig gelegen 
is tussen het binnenland en de oceaan, waar actie 
en ontspanning hand in hand gaan dankzij de 
Club Med Spa* by CINQ MONDES. Verbeter 
uw swing op de mooiste golfbanen van Europa, 
met achttien holes en prachtige groene fairways, 
waar techniek en spelinzicht onontbeerlijk zijn. 

CLUBDORP  
DA BALAIA 4∑
Nieuw in 2016: 
Club Med stelt haar allereerste golfservice voor. 
Materiaal, vervoer, reservering van de green fees voor 
uw aankomst...: deze toegewijde golfservice bekommert 
zich om alles, ook om de reservering van een privéles* 
of groepsles**.

Club Med in het nieuw... Maak kennis met de talloze nieuwe diensten  
en evenementen in Da Balaia 4∑ of aan boord van ons zeilschip Club Med 2,  

en herontdek het plezier van een golfvakantie.

*Met toeslag. **Vanaf acht jaar en vanaf zes jaar tijdens de schoolvakanties.

AL HET NIEUWS 
OP EEN RIJTJE
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AAN BOORD VAN DE CLUB MED 2

EEN ZEILSCHIP 5∑
Tijdens een cruise op de Club Med 2 krijgt 
u van op het dek of vanuit uw cabine met 
zeezicht elke dag een ander landschap 
te zien. Bij de aanlegplaatsen en tijdens 
de excursies maakt u kennis met de 
lokale cultuur, en achteraf kunt u heerlijk 
ontspannen aan de rand van het zwembad 
of in de Club Med Spa by Carita®* met 
zicht op de oceaan. Zowel aan boord van 
het schip als op het vasteland leeft u op 
uw eigen ritme, geniet u van onze unieke 
diensten en kunt u deelnemen aan tal van 
activiteiten te land en ter zee. Zo ontspant 
u zich volledig en blijft u in topvorm. 

INTERNATIONAAL 
GERENOMMEERDE 
GOLFBANEN
De Club Med golfcruises brengen u naar de prachtigste 
plekjes en de meest prestigieuze greens van de Caraïben 
of het Middellandse Zeegebied. Dit jaar staan er tussen 
april en september 2016 en januari en maart 2017 vier 
cruises op het programma. Van 26 april tot en met 
4 mei kunt u genieten van heel wat golfplezier bij het 
reserveren van vier green fees tijdens de cruise tussen 
Lissabon en Nice. Bovendien geniet u van de services 
van het Pack Golf (begeleiding door PGA-profs, vervoer, 
beheer van uw tassen bij elke aanlegplaats en green fees 
met golfkarretje).

Maximale handicap M: 28 / V: 35.

NIEUW! 
’GOLFSERVICE’
•  Een kantoor in het Clubdorp 

waar u terechtkunt voor de 
aankoop van uw green fees, de 
organisatie van uw vervoer en 
het beheer van uw materiaal 
(uitlenen, bewaren, verhuren)

•  Het hele jaar door staat 
een G.O® ter beschikking, 
die permanent klaar staat om 
te helpen

•  NIEUW CLUB HOUSE 
Een gezellige, toegewijde zone 
waar u kunt relaxen en bijpraten 
na uw inspanningen op de green

Meer informatie op www.croisieres.clubmed.be/animation/golf
Website enkel beschikbaar in het Frans6 ∑  Golf 2016 Golf 2016 ∑  7
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VOOR IEDER 
WAT WILS
Aan de golfacademie van Sandpiper Bay (Florida) krijgt u 
enkel het neusje van de zalm voorgeschoteld. U profiteert 
er van de expertise van Michael Bennet, Andy Plummer en 
Don Law, drie van de beste golfleraren van Amerika(1), die 
gebruikmaken van erkende leermethodes.

In Agadir, Cap Skirring, Da Balaia, Opio in de Provence, Vittel 
Golf Ermitage of Vittel le Parc wordt er elke week ook een 
wedstrijddag op de green georganiseerd: de gelegenheid bij 
uitstek om uw swing te vergelijken met die van andere golfers!  

SERVICES OP MAAT
Groepslessen, technische workshops onder leiding van 
onze ervaren G.O®… Ook coaching hoort bij uw 
verblijf in onze Clubdorpen. Meer nog, u kunt er zelfs 
terecht voor gepersonaliseerde stages* die op uw 
niveau en verwachtingen afgestemd worden.

U hoeft zich alleen om uw spel te bekommeren, de rest 
doen wij wel: gratis luchtvervoer van uw materiaal**, 
reservering van uw green fees*, gratis vervoer naar de 
golfbaan afhankelijk van de Clubdorpen, verhuur* van 
materiaal, laat ontbijt...

Zelfs de allerkleinsten kunnen hun swing verder 
oefenen: in Agadir en Vittel le Parc kunnen kinderen 
vanaf 4 jaar zich vermaken tijdens Little Golf***. 

DE BESTE CURSUSSEN 
OP DE BESTE GOLFBANEN 
Aan de kustlijn van Punta Cana golft u op La Cana Golf 
Course, een van de beste golfbanen van de Caraïben.

Op Bali in Indonesië heeft u dan weer keuze uit 
3 uitzonderlijke golfbanen, waaronder de wereldbekende 
golfbaan Nirvana Bali Golf, met prachtig uitzicht op de 
oceaan en omgeven door een wonderbaarlijke natuur.

Verbeter uw handicap tijdens de lessen van de 
Fédération Française de Golf (Vittel Golf Ermitage 
en Opio in de Provence).

Club Med heeft voor u de meeste prestigieuze, spectaculaire en technische 
greens uitgekozen. Te midden van een pijnboombos of een tropisch woud,  

aan de top van de Alpen of aan de kust van de Stille Oceaan... Bij Club Med vindt u de 
prachtigste golfbanen en bijbehorende topservice naar ieders smaak en niveau.

*Met toeslag. **Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappijen – zie blz. 50. ***Golf voor de allerkleinsten. 
(1) Top 100 van Amerikaanse golfleraars – Golf Magazine. 

GOLFEN OP DE PRACHTIGSTE GREENS
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LICHAMELIJK EN 
MENTAAL ONTSPANNEN
Geniet van de ‘après-golf’ aan de rand van het 
zwembad of in de hamam, en voel uw spieren 
ontspannen in de Club Med Spa*, waar u telkens 
opnieuw in de watten gelegd wordt. 

Toch hoeft u niet continu in uw Clubdorp te blijven. 
Ga zeker ook op excursie* om nieuwe culturen 
te leren kennen en de mooiste plekjes van uw 
vakantiebestemming te ontdekken.

TINTELENDE 
SMAAKPAPILLEN 
OP ELK MOMENT
Na het golfen schuift u samen met uw  
partner, vrienden of familie de voeten 
onder tafel. 

Gegrilde vis, tropisch fruit, lekkere 
tussendoortjes, smakelijke feestjes...  
Elke dag opnieuw toveren de restaurants 
en bars van uw Clubdorp overheerlijke 
verrassingen op tafel.  

PLEZIER VOOR 
ALLE LEEFTIJDEN
Terwijl u die vijfde hole probeert binnen te halen, vermaken uw 
kinderen zich ook. 

Plezier maken met hun vriendjes, op avontuurlijke ontdekkingstocht 
gaan en veel meer! De G.O® van de Baby Club Med®* en 
Mini Club Med® organiseren elke dag opnieuw de leukste 
activiteiten voor kinderen van 4 maanden tot en met 10 jaar. 
En ook jongeren van 11 tot en met 17 jaar zullen niet weten 
welke sportieve, creatieve of artistieke activiteit ze eerst moeten 
uitoefenen in de Junior Club Med of Club Med Passworld®!

Ontspannen, genieten, lekker eten en meer. Een plezier voor klein en groot.  
Maar als golfer denkt u uiteraard niet alleen aan golf. In het gezelschap van uw 
golfcollega’s, uw partner, uw vrienden of uw familie geniet u bij Club Med 

van alle geneugten des levens.

*Met toeslag. 

BELEEF UNIEKE MOMENTEN
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Golfbaan Sestrières, PRAGELATO VIALATTEA, ITALIË
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Dichtbij

CLUBDORPEN 

14. Opio in de Provence, Frankrijk
16. La Palmyre Atlantique, Frankrijk
18. Vittel Golf Ermitage, Frankrijk
18. Vittel le Parc, Frankrijk
20. Pragelato Vialattea, Italië

GOLFEN
Dichtbij
GOLFEN
Dichtbij

 DICHTBIJ GOLFEN
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Kaart opgemaakt door

Opio in de Provence Frankrijk
Tussen de heuvels van Cannes ontdekt u op het plateau van Valbonne de échte Provence met haar 
landschappen vol olijfgaarden en pijnboombossen. Verbeter uw swing onder het toeziend oog van de 
tjirpende sprinkhanen op de green van La Grande Bastide. Wie na het golfen even wil relaxen, kan 
terecht in de Club Med Spa by CARITA.

TOPPARCOURS
LA GRANDE BASTIDE 18 HOLES
• Ontworpen door Cabell Robinson
• Handicap: 36 / Par: 72
• Lengte: 5.929 m
• Ligging: op 5 minuten van het Clubdorp

EN OOK:
• La Tour d’Opio, in het Clubdorp 

(9 FFG holes) - op de foto.
• Opio Valbonne, op 10 min. 

(18 holes, par 71) 
• Saint-Donat, op 15 min. 

(18 holes, par 73)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s

14 ∑  Golf 2016
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Parijs

SPANJE

ZWITSERLAND

ITALIË

FRANKRIJK

Nice
Cannes

Opio in de
Provence

Clubdorp 4∑

Een streling voor de zintuigen in een uithoek van de Provence
Kies zelf waar u uw tijd doorbrengt: in het Clubdorp vol animatie of in de 
rustige olijfgaarden. Laat u verleiden door de huisjes in Provençaalse stijl, 
de schattige steegjes, de schaduwrijke plekjes...

Uw verblijfplaats
De Club kamers en suites in Provençaalse stijl bevinden zich in prachtige 
hoeves in een bloemrijk park van 50 hectare.

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

INFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden, hamam, sauna
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa* by CARITA
• Zwemlessen*
• Excursies*: Grasse (1/2 d)…

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/opio

Golf 2016 ∑  15
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Kaart opgemaakt door 

La Palmyre Atlantique Frankrijk
Middenin de prachtige natuur van een pijnboombos ligt de golvende green van La Palmyre met zicht 
op de oceaan. Tijdens de après-golf kunt u met volle teugen genieten van een deugddoende massage 
bij de Club Med Spa by DECLÉOR of een heerlijk etentje met zicht op zee.

TOPPARCOURS
GOLFBAAN LA PALMYRE 9 HOLES
• Ontworpen door Olivier Dongradi
• Par: 36 / Handicap: 54
• Lengte: 3.050 m
• Ligging: naast het Clubdorp

EN OOK:
• Golfbaan Royan, op 5 km 

(18 holes, par 72)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

9
h o l e s

DICHTBIJ GOLFEN 
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La Palmyre
Atlantique

Royan

Parijs

SPANJE

ZWITSERLAND

ITALIË

FRANKRIJK

Clubdorp 3∑

Natuurvakantie op een prachtige locatie
Tussen het pijnboombos en de oceaan ligt dit charmante Clubdorp, met 
bungalows in de typische, natuurlijke stijl van strandhutten.

Uw verblijfplaats
Kiest u voor de ruimte van een Deluxe kamer met zicht op het pijnboombos 
of toch voor het comfort van een Club kamer met zicht op zee?

GOLFSERVICES
• Lessen* en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

• Verhuur*: halve sets, golftrolleys, golfkarretjes

INFRASTRUCTUUR VAN 
GOLFBAAN LA PALMYRE(1)

• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembad
• Hamam en sauna*
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa* by DECLÉOR
• Excursies*: Talmont-sur-Gironde, 

Marennes Oléron...

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/la-palmyre
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Kaart opgemaakt door 

Vittel Golf Ermitage - Vittel le Parc Frankrijk
Te midden van het beroemde kuuroord in de Vogezen kunt u in deze twee Clubdorpen 3∑ en 4∑ 
uw swing oefenen op maar liefst twee greens met 18 holes. Deze bestemming is al jarenlang bijzonder 
populair bij golfers. Aan de voet van Vittel Golf Ermitage ademen de golfbanen de charme van de 
roaring twenties, en ook de après-golf is er bijzonder chic en elegant. U kunt er ontspannen in de spa, 
bij een van de zwembaden of in de pianobar. 

2 TOPPARCOURS
MONT SAINT-JEAN EN PEULIN 
2X18 HOLES
• Ontworpen door Alison en Begin
• Par: 72 / Handicap: 54
• Lengte: 6.236 m en 6.100 m
• Ligging: aan de voet van  

Vittel Golf  Ermitage

EN OOK:
Aan de voet van Vittel Golf  Ermitage:
• Golfbaan Ile Verte (oefenparcours) 

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

2x18
h o l e s

MONT SAINT-JEAN

PEULIN

GEO-gecertificeerd parcours(1)

DICHTBIJ GOLFEN 
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Épinal
Parijs

SPANJE

ZWITSERLAND

ITALIË

FRANKRIJK

Vittel Golf
 Ermitage

Clubdorp 4∑ Clubdorp 3∑

VITTEL GOLF ERMITAGE
Een traditioneel kuuroord 
Ontdek de ver�jnde charme van dit paleis uit de jaren 20, geniet van de 
gezellige sfeer en ontspan in de hamam of de Club Med Spa* by PAYOT.

VITTEL LE PARC
Een Clubdorp in het midden van een prachtig park
Te midden van 600 hectare park en bossen herontdekt u in dit kuuroord het 
plezier van golfen en ontspannen in de natuur.

GOLFSERVICES
BIJ VITTEL GOLF ERMITAGE:
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus
• Green fees* en onbeperkte Golf  Pass*
• Little Golf** vanaf  4 jaar
• Verhuur*: halve sets, golftrolleys, golfkarretjes

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(2)

BIJ VITTEL GOLF ERMITAGE:
• Driving range
• Putting green
• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten(3)

• 2 zwembaden(3), hamam, sauna
• Club Med Spa* by PAYOT
• Zwemlessen*(3)

(1) Geo Certified is een internationaal ecolabel voor de golfsport dat toegekend wordt bij een uitzonderlijk engagement inzake duurzame 
ontwikkeling. (2) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. (3) Deze activiteiten (behalve golf) vinden plaats 
in Vittel le Parc (pendeldienst tussen beide Clubdorpen). *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse afhankelijk van de 
dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp. **Golf voor de allerkleinsten.

www.clubmed.nl/vittel-golf-ermitage | www.clubmed.nl/vittel-le-parc
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Kaart opgemaakt door

Pragelato Vialattea Italië
In de Piëmontese Alpen, te midden van de prachtige landschappen ligt ons charmante Clubdorp 4∑ 
in chaletstijl. Op amper 15 minuten ligt de golfbaan Sestrières, een hooggelegen green waar u kunt 
genieten van een technisch hoogstaand, gevarieerd partijtje golf. In Clubdorp Pragelato Vialattea ervaart 
u bovendien wat ontspanning écht betekent: een prachtig zwembad, een relaxerend bezoek aan de spa 
en sauna, avontuurlijke wandeltochten en heerlijke Italiaanse gerechten.

TOPPARCOURS
GOLFBAAN SESTRIÈRES 18 HOLES
• Ontworpen door James Peter Gannon
• Par: 72 / Handicap: 54
• Lengte: 4.955 m
• Ligging: op 15 minuten van het Clubdorp

EN OOK:
• Golfbaan Pragelato, op 5 min. 

(9 holes, par 72)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s

DICHTBIJ GOLFEN 
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Oulx

Genève
St. Gervais

Turijn

Bern

DUITSLAND

ZWITSERLAND

ITALIËFRANKRIJK

Pragelato Vialattea

Clubdorp 4∑

Golfen en wandelen in het hart van Piëmont
Snuif de frisse lucht op te midden van deze prachtige landschappen, bezoek 
het fort van Fenestrelle en bewonder de rijkdom van het Piëmontese erfgoed, 
proef de lekkerste gerechten van de Italiaanse en de Alpenkeuken...

Uw verblijfplaats
U verblij� in een authentiek dorpje vol typische alpenchalets en kunt kiezen 
uit een Club kamer, een Deluxe kamer of een Suite (op de foto).

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

• Verhuur*: golftrolleys, golfkarretjes

INFRASTRUCTUUR VAN 
GOLFBAAN PRAGELATO(1)  
• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• 2 zwembaden, sauna
• Loungeavonden

• Club Med Spa* by PAYOT
• Hamam*, 2 sauna’s*
• Packs* met thema-activiteiten

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/pragelato
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Cap Skirring Golf, CAP SKIRRING, SENEGAL
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 GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN

22 ∑  Golf 2016 Golf 2016 ∑  23

Golfen

CLUBDORPEN

24.  Marrakech la Palmeraie, Marokko
26. Agadir, Marokko
28. Yasmina, Marokko
30. Da Balaia, Portugal
32. Cap Skirring, Senegal
34. Kamarina, Italië

OP EEN PAAR 
UURTJES VLIEGEN
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Kaart opgemaakt door

Marrakech la Palmeraie Marokko
Aan de voet van de Hoge Atlas, tussen de groene valleien en rode grachten ligt Golf Amelkis met 
greens van verschillende moeilijkheidsgraden. Clubdorp Marrakech la Palmeraie is dan weer een oase 
van rust in de oudste palmentuin van Marokko. Hier beleeft u momenten van pure ontspanning waar 
u geniet van heerlijk eten, volledig volgens de Marokkaanse tradities.

TOPPARCOURS
GOLF AMELKIS 3X9 HOLES
• Ontworpen door Cabell B. Robinson
• Par: 3 x 36 / Handicap: 54
• Caddy verplicht*
• Lengte: 6.871 m
• Ligging: op 15 minuten van het Clubdorp

EN OOK:
• Golf  Al Maaden, op 15 min. 

(18 holes, par 72) 
• Golf  Royal, op 20 min. 

(3 x 9 holes, par 3 x 36) 
• Samana, op 35 min. 

(18 holes, par 72)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

3x9
h o l e s

GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 
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ATLANTISCHE
OCEAAN

Agadir

Rabat

SPANJE

ALGERIJE

MAROKKO

Marrakech 
la Palmeraie

Clubdorp 4∑ met Zone 5∑

Een prachtige oase te midden van de palmbomen
Werk tijdens de oefensessies aan uw drive en ga golfen aan de voet van het 
Atlasgebergte. Proef de vele Marokkaanse specialiteiten in restaurant El Kebir. 
Breng een bezoekje aan de soeks van Marrakech of de Majorelletuin* en geniet! 

De luxe en intimiteit van een Suite met tuin of terras
Een exclusieve Zone 5∑ met zwembad, bar, bibliotheek en exclusieve services 
zoals roomservice bij het ontbijt. 

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren 

• Verhuur*: sets (half  en volledig), golftrolleys, golfkarretjes

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Pitch & putt 9 holes

• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden, hamam

• Spa* CINQ MONDES by Club Med
• Excursies*: Essaouira (1 d)…

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/marrakech-la-palmeraie
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Kaart opgemaakt door

Agadir Marokko
Haal uw beste swing boven in Zuid-Marokko, aan de kust van de Atlantische Oceaan. Te midden van 
het prachtige landschap op 10 min. van het Clubdorp in Agadir ligt de 9-holes golfbaan Les Dunes 
(ontworpen door Cabell B. Robinson). Dit Clubdorp 3∑ in medinastijl ruikt heerlijk naar eucalyptus en 
biedt u een perfecte mix van de Marokkaanse levensstijl, sport en welzijn.

TOPPARCOURS
GOLFBAAN LES DUNES 3X9 HOLES
• Ontworpen door Cabell B. Robinson
• Par: 3 x 36 / Handicap: 54
• Caddy verplicht*
• Lengte: 6.299 m
• Ligging: op 5 km van het Clubdorp

EN OOK:
• Golf  du Soleil, op 5 km 

(2 x 9 en 18 holes, par 4 x 36) 
• Golf  Royal, op 10 km 

(9 holes, par 36)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

3x9
h o l e s

GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 
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ATLANTISCHE
OCEAAN

Marrakech

Rabat

SPANJE

ALGERIJE

MAROKKO

Agadir

Clubdorp 3∑

Het rustige Marokko vs. de bruisende Atlantische Oceaan
Flaneer door de straten van Agadir en snuif de ware Marokkaanse sfeer en 
cultuur op, of door de steegjes van het Clubdorp dat in medinasferen baadt. 
Relax in de Club Med Spa* by DECLÉOR met zicht op de oceaan of ga 
Essaouira* ontdekken.

Uw verblijfplaats
De bungalows staan verspreid over het Clubdorp, omgeven door talloze 
fonteinen, roze laurieren en eucalyptusbomen. 

GOLFSERVICES
• Golfschool(1): lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* en onbeperkte Golf  Pass*(2)

• Little Golf** vanaf  4 jaar

• Verhuur*: sets (half  en volledig), golfkarretjes

INFRASTRUCTUUR 
VAN GOLFBAAN LES DUNES(3)

• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker met pitching green

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembad
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa by DECLÉOR*
• Hamam*
• Excursies*: Essaouira (1 d) …

(1) Bij golfbaan Les Dunes (pendeldienst inbegrepen, 20 min.). (2) Enkel op bepaalde data. Vraag ons om informatie. (3) Buiten de lessen en 
stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse afhankelijk van de 
dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp. **Golf voor de allerkleinsten.

www.clubmed.nl/agadir
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Kaart opgemaakt door 

Yasmina Marokko
Dicht bij de Straat van Gibraltar bevindt zich Royal Golf Cabo Negro, een golfbaan met verschillende 
moeilijkheidsgraden naar het ontwerp van Cabell B. Robinson. Op amper 5 min. rijden ligt Clubdorp 
Yasmina in een prachtige palmentuin, met zicht op de Middellandse Zee. De talloze excursies laten u 
kennismaken met de rijke cultuur van Marokko. Vervolgens kunt u heerlijk ontspannen in de Club Med 
Spa by CINQ MONDES.

TOPPARCOURS
ROYAL GOLF CABO NEGRO 
18 HOLES

• Ontworpen door Cabell B. Robinson

• Par: 72

• Caddy verplicht*

• Lengte: 6.364 m

• Ligging: op 5 minuten van het Clubdorp

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s

GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 

28 ∑  Golf 2016 Golf 2016 ∑  29

cmgolfbfl_028029_Yasmina.indd   28 24/02/2016   15:07



ATLANTISCHE
OCEAAN

Rabat

Tanger

Agadir

MAROKKO

ALGERIJE

Yasmina Clubdorp 4∑

Vakantie aan de Straat van Gibraltar
Beleef een ontspannen vakantie in dit betoverende, charmante Clubdorp 
verscholen tussen de roze laurierbomen en jasmijnbloemen. Geniet van de 
heerlijke gerechten van het restaurant en de bar. Ga baantjes trekken in het 
designzwembad, verbeter uw drive en putt tijdens de gol�essen en meer.

Uw verblijfplaats
Dit Clubdorp werd gebouwd op de �ank van een heuvel, middenin een 
domein van 17 ha. Kies zelf in welke kamer u het liefst wilt verblijven: 
in een hoger gelegen kamer of in een kamer aan de kustlijn.

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

• Verhuur*: halve sets, golfkarretjes

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Practice met net

• Putting green

• Oefenbunker met pitching green

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden, hamam
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Excursies*: Tanger (1 d) …

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/yasmina
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Kaart opgemaakt door 

Da Balaia Portugal
In het zuiden van Portugal, op een steile klif die uitkijkt op het strand, ligt Clubdorp Da Balaia in de 
nabijheid van enkele van de mooiste golfbanen van Europa. U golft er op de prachtige green van het 
beroemde Golf Vilamoura Old Course, waar precisie en concentratie hoog in het vaandel staan. Vanaf 
deze zomer geniet u bovendien van de diensten van een toegewijde golfservice en een nieuw clubhouse.

TOPPARCOURS
VILAMOURA OLD COURSE 
18 HOLES
• Ontworpen door Franck Pennink
• Par: 73 / Handicap: M:24/V:28
• Licentie verplicht
• Lengte: 6.254 m
• Ligging: op 20 minuten van het Clubdorp

EN OOK:
Golfbanen Vilamoura Oceanico, 
Millennium, Pinhal en Laguna, op 20 min. 
(18 holes, par 73 en 72).
Verschillende andere golfbanen.

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s

GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 
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ATLANTISCHE
OCEAAN

Faro

Lissabon
SPANJE

PORTUGAL

Da Balaia

Clubdorp 4∑

Ontspannen in de Algarve, op een rode klif hoog boven de Atlantische Oceaan
Geniet van het ver�jnde comfort en de talloze kwaliteitsservices. Ga heerlijk 
relaxen in de Club Med Spa* by CINQ MONDES of trek eropuit tijdens een 
excursie* naar Sagres, Lagos of de Alte Nature...

Uw verblijfplaats
U verblij� in het gol�otel dicht bij de Pitch & Putt, waar u kunt genieten van 
het comfort van een Club kamer of het ruimtegevoel van een Suite.

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

• Toegewijde golfservice

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP
• Putting green

• Chipping en pitching green

• Clubhouse

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden, hamam
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Excursies*: Algarve (1 d)…

*Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en 
prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/da-balaia
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Kaart opgemaakt door 

Cap Skirring Senegal
In een tropische tuin in het zuiden van Senegal, in het hart van Cap Skirring, kunt u golfen op deze 
green van 9 holes (naar het ontwerp van Robert Berthet) en ondertussen genieten van het prachtige 
kustlandschap. Het Clubdorp 4∑ baadt in een rustige sfeer en kijkt uit over het zandstrand met talloze 
kokosbomen. Hier hoeft u aan niets anders te denken dan heerlijk baantjes trekken, mooie excursies 
maken, zeilen, fitnessen...

TOPPARCOURS
CAP SKIRRING GOLF 9 HOLES

• Ontworpen door Robert Berthet

• Par: 37 / Handicap: 54

• Lengte: 3.160 m

• Caddybegeleiding*

• Ligging: in het Clubdorp

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

9
h o l e s

GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 
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ATLANTISCHE
OCEAAN

Dakar

MAURETANIË

GUINEE-
BISSAU

GUINEE

GAMBIA

SENEGAL

Cap Skirring

Clubdorp 4∑

Genieten van de weelderige Senegalese natuur aan de rand van de oceaan
Laat u betoveren door de vele contrasten tussen design en lokale cultuur die 
dit Clubdorp typeren. Vaar de Casamance af met een kano, of ga zeilen en 
vervolgens heerlijk zonnebaden op het 1,5 km lange strand.

Uw verblijfplaats
De bungalows met strooien dak staan verspreid over het kokospalmbos en 
kijken uit op het zandstrand en de tuinen vol palmbomen en baobabs.

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

• Verhuur*: sets (half  en volledig), golftrolleys

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembad
• Lounge- en feestavonden

• Wellnessruimte*
• Excursies*: Terre diola (1 d)…

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/cap-skirring
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Kaart opgemaakt door

Kamarina Italië
Clubdorp Kamarina ligt midden in de ongerepte natuur in een groene uithoek van het prachtige Sicilië, 
vlak bij de golfbanen van Donnafugata. Hier laten zowel beginners als gevorderden zich verrassen 
door deze prachtige golfbaan met achttien holes naar een ontwerp van Gary Player en Franco Piras. 
Verder kunt u ook deelnemen aan tal van oefen- en perfectioneringsworkshops. 

TOPPARCOURS
GOLFBAAN DONNAFUGATA 
2X18 HOLES

• Ontworpen door Franco Piras 
en Gary Player 

• Par: 72 / Handicap: 54

• Ligging: op 5 min. van het Clubdorp 
met de pendeldienst 

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze cursussen, blz. 48-50.

2x18
h o l e s

GOLFEN OP EEN PAAR UURTJES VLIEGEN 
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TYRREENSE
ZEE

Napels

Reggio di
Calabria

ITALIË

SICILIË

Kamarina

Clubdorp 3∑

Puur vakantiegeluk tussen de Middellandse Zee en de Etna
In Clubdorp Kamarina in Sicilië geniet u in de schaduw van de olijfgaarden 
van een deugddoende vakantie tussen de Middellandse Zee en de Etna. 
Laat u charmeren door de prachtige bougainvilles in de geplaveide straatjes 
van de Villaggio, of ga relaxen in de Club Med Spa by Decléor. Wie op zoek is 
naar avontuur, kan de wijde natuur intrekken en de Etna verkennen.

Uw verblijfplaats 
Verblij� u graag in een typische bungalow omgeven door talloze bloemenperken? 
Of toch liever in een elegant hotel met terras met zeezicht? Aan u de keuze... 

GOLFSERVICES
• Initiatie- en perfectioneringsworkshops

• Green fees* op voorhand te reserveren

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1) 
• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden, hamam
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa by Decléor*
• Excursies*: uitstap naar de Etna... 

(1) Buiten de lessen en cursussen betaalt u een toeslag voor de golfballen. *Met toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, de beschikbaarheid en de verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/kamarina
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 GOLFEN AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD
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Golfen

CLUBDORPEN

38.  Villa’s Albion, Mauritius
38. La Plantation d’Albion Club Med, Mauritius
40. Punta Cana, Dominicaanse Republiek
42. Sandpiper Bay, Verenigde Staten, Florida
44. Bali, Indonesië
46. Trancoso, Brazilië

AAN DE ANDERE 
KANT VAN DE 

WERELD
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Kaart opgemaakt door

La Plantation d’Albion Club Med Mauritius
Op het idyllische Mauritius trekt u naar de green van de Tamarina Golf Club. Deze golfbaan werd ooit 
ontworpen door Rodney Wright en is prachtig gelegen tussen de bergen en de kustlijn. Hier staan 
de grillige vormen van het landschap steeds garant voor een gevarieerd partijtje golf. In La Plantation 
d’Albion Club Med en de Villa’s Albion geniet u van een wonderbaarlijke natuur in een van de laatste 
ongerepte kreken van het eiland.

TOPPARCOURS
TAMARINA GOLF CLUB 
18 HOLES

• Ontworpen door Rodney Wright

• Par: 72 / Handicap: 36

• Lengte: 6.780 m

• Ligging: op 15 km van het Clubdorp

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s
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INDISCHE OCEAAN

Grand’ Baie

M A U R I T I U S

Port-Louis

Villa’s Albion

Clubdorp 5∑ Villa’s

Luxueuze stulpjes in de typische stijl van Mauritius
Na het golfen laadt u uw batterijen weer op aan de rand van het zwembad 
of in de Club Med Spa* by CINQ MONDES.

Free Golf en privé-Villa met butler
Geniet van een vakantie op maat dankzij de gezelligheid van Clubdorp 
La Plantation d’Albion 5∑ en de intimiteit van uw Villa met privétuin, 
Mauritiaanse veranda en in�nity pool.

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees*

• Verhuur*: volledige sets, golftrolleys, golfkarretjes

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1) 
• Practice met net, putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• 2 zwembaden, hamam, sauna 
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa by CINQ MONDES*
• Excursies*: Blue Bay (1 d)…

UW VILLA

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/albion
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Kaart opgemaakt door

Punta Cana Dominicaanse Republiek
Ontdek het droomdecor van La Cana Golf Course, een fantastische golfbaan langs de Caraïbische Zee 
met tal van technische hoogstandjes op amper 10 minuutjes rijden van Punta Cana... Omringd door 
een turquoise lagune is dit Clubdorp 4∑ met Zone 5∑ een waar wellnessparadijs waar u heerlijk kunt 
zwemmen en genieten van een deugddoende massage onder de welbekende palapa’s.

TOPPARCOURS
LA CANA GOLF COURSE 18 HOLES

• Ontworpen door P. B. Dye

• Par: 72

• Lengte: 9.992 m

• Ligging: op 10 minuten van het Clubdorp

EN OOK:
Corales Golf  Course, op 10 min. 
(18 holes, par 72)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s
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CARIBISCHE ZEE

ATLANTISCHE OCEAAN

Santo-Domingo

DOMINICAANSE REPUBLIEK

Punta Cana

Clubdorp 4∑ met Zone 5∑

Nieuwe Oasis Zen exclusief voor volwassenen
Sinds december 2015 kunt u terecht in een volledig nieuwe zone ontwikkeld 
voor volwassenen die op zoek zijn naar rust en ontspanning. Het ideale 
toevluchtsoord voor zij die tot rust willen komen na een intensief partijtje golfen!

Luxe en intimiteit in een Suite met zeezicht
Tiara, de Zone 5∑ van het Clubdorp, is een geprivilegieerde ruimte waar u 
kunt genieten van exclusieve services: innity pool met zicht op zee, room 
service en veel meer. 

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Practice met net

• Putting green

• Oefenbunker

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Zwembaden
• Lounge- en feestavonden, danslessen
• Club Med Spa by L’OCCITANE*
• Kapsalon*

• Excursies*: Altos de Chavon 
en Catalina (1 d)...

• Club Med CREACTIVE 
by Cirque du Soleil

 (1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/punta-cana
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Kaart opgemaakt door

Sandpiper Bay Verenigde Staten - Florida
In Clubdorp Sandpiper Bay golft u op een bosrijk parcours dat ontworpen werd door Mark Mahannah. 
Bovendien krijgt u er advies van de internationaal gerenommeerde coaches van de Golfacademie... 
Op de oever van de rivier St. Lucie, verscholen achter de weelderige vegetatie, zorgt het Clubdorp 4∑ 
voor een vakantie vol sport en wellness, dankzij de verschillende zwembaden en Club Med Spa by 
L’OCCITANE. 

TOPPARCOURS
GOLFBAAN CLUB MED 
SANDPIPER BAY 18 HOLES

• Ontworpen door Mark Mahannah

• Par: 70 / Geen handicap vereist

• Lengte: 6.053 m

• Ligging: in het Clubdorp

EN OOK:
Meer dan 20 golfbanen op minder 
dan 30 minuten van het Clubdorp.

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s
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ATLANTISCHE
OCEAAN

Miami
BAHAMA’S

FLORIDA

CUBA

VERENIGDE
STATEN

Sandpiper Bay
Orlando

Clubdorp 4∑

Het ideale Clubdorp voor sportievelingen aan de oever van de St. Lucie
Wilt u eerst uw swing oefenen bij de 18 holes* van het Clubdorp en vervolgens 
ontspannen in de jacuzzi? Of wilt u gewoon even relaxen in de Club Med Spa* 
by L’OCCITANE voor u Miami gaat verkennen*? 

Uw verblijfplaats
Kies voor het comfort van een Club kamer met terras, of het ruimtegevoel van 
een Deluxe kamer.

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden 
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa* by L’OCCITANE
• Excursies*: Miami…

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Driving range

• Clubhouse met indoor practice

• Putting green

• Oefenbunker

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/sandpiper-bay
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Kaart opgemaakt door

Bali Indonesië
Perfectioneer uw swing op de ‘mooiste golfbaan van Indonesië’ (volgens de experts van het Amerikaanse 
magazine Golf Digest) en geniet er van het uitzonderlijke uitzicht over de oceaan en de ongerepte 
natuur. Nirvana Golf is ontworpen door de wereldberoemde golfer Greg Norman en is een van 
de meest gefotografeerde en ambitieuze banen ter wereld. Deze golfbaan van 6192 meter lang telt 
achttien holes en brengt zowel beginners als gevorderden in vervoering.

TOPPARCOURS
NIRVANA BALI GOLF 18 HOLES

• Ontworpen door legendarische golfer 
Greg Norman 

• Par: 72 

• Lengte: 6192 m 

• Ligging: op 1 uur van het Clubdorp 

EN OOK:

• Kuta Golf, op 30 min. (18 holes, par 72)

• L’Handara Kosaido Golf  Club, op 2 u. 
(18 holes, par 72)

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze cursussen, blz. 48-50.

18
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INDISCHE OCEAAN

JAVAZEE

Jakarta

MALEISIË

BORNEO

INDONESIË

JAVA
Bali

Clubdorp 4∑

Ultieme rust op een waar godeneiland
Geniet van de rust van dit ‘godeneiland’. Op deze betoverende locatie kiest u zelf 
hoe u tot rust komt: aan de rand van het trendy zwembad, tijdens een yogales...

Uw verblijfplaats
Middenin de weelderige natuur verblij� u in een typisch Balinees gebouw. 
Kiest u voor een Club kamer of toch een Deluxe kamer of suite?

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen op alle niveaus

• Green fees* op voorhand te reserveren

GOLFINFRASTRUCTUUR 
IN HET CLUBDORP(1)

• Oefenen met net

• Putting green

• Oefenbunker

• Pitch & putt

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembaden
• Lounge- en feestavonden

• Club Med Spa by MANDARA*
• Balinese kookworkshops*
• Excursies*: Tempel van Uluwatu

(1) Buiten de lessen en cursussen betaalt u een toeslag voor de golfballen. *Met toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, de beschikbaarheid en de verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/bali
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Kaart opgemaakt door

Trancoso Brazilië
Terravista Golf Club is de droom van elke golfer. Deze golfbaan op een klif in het zuiden van Bahia 
ligt op amper 15 minuten wandelen van Clubdorp Trancoso en is zonder twijfel een van de meest 
indrukwekkende en meest uitdagende greens van Zuid-Amerika. Het Clubdorp 4∑ dat uitkijkt op het 
zandstrand maakt de vakantie-ervaring compleet en zorgt steeds opnieuw voor een unieke beleving 
van de après-golf. 

TOPPARCOURS
TERRAVISTA GOLF CLUB  
18 HOLES

• Ontworpen door Dan A. Blankenship

• Par: 72 / Handicap: 36

• Lengte: 6.495 m

• Ligging: op 15 minuten wandelen  
van het Clubdorp

> Meer informatie over de golfbanen, onze Golf Clubdorpen en onze stages, blz. 48-50.

18
h o l e s
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ATLANTISCHE
OCEAAN

Brasilia

Salvador 
da Bahia

Rio de Janeiro

BRAZILIË

Trancoso

Clubdorp 4∑

Een vredig toevluchtsoord op een steile klif 
Test uw behendigheid op de green, geniet met volle teugen in de Club Med 
Spa by CINQ MONDES*, trek eropuit* naar Trancoso, Porto Seguro of 
Arrial d’Ajuda...

Uw verblijfplaats
Reserveer uw Club of Deluxe kamer in dit Clubdorp vol bungalows met 
strooien daken. 

Het comfort van all-inclusive met à la carte services*:
• Sportieve activiteiten
• Zwembad
• Kookworkshops

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Hamam, sauna
• Excursies*: Porto Seguro...

GOLFSERVICES
• Golfschool: lessen en stages* op alle niveaus

• Green fees* ter plaatse te reserveren 

GOLFINFRASTRUCTUUR 
BIJ TERRAVISTA GOLF CLUB*(1)

• Driving range

• Putting green

• Oefenbunker

(1) Buiten de lessen en stages zijn oefenballen alleen verkrijgbaar mits toeslag. *Mits toeslag, inschrijving bij de reservering of verkoop ter plaatse 
afhankelijk van de dienstverlening, beschikbaarheid en verkoop- en prijsvoorwaarden in het Clubdorp.

www.clubmed.nl/trancoso
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Onze selectie van Clubdorpen met golfvoorzieningen en beroemde golfbanen in de omgeving

CLUBDORPEN

INFRASTRUCTUUR EN SERVICE IN HET CLUBDORP(1) GOLFBAAN*

OEFENEN 
ZONDER NET 

(DRIVING RANGE)

OEFENEN  
MET NET

PUTTING 
GREEN

PITCH 
EN 

PUTT
OEFENBUNKER AANTAL HOLES PAR HANDICAP

Agadir Golf des Dunes Golf des 
Dunes

Golf des Dunes 
met pitching 

green

Golf des Dunes, op 5 km 3 x 9 3 x 36 54
Golf du Soleil, op 5 km 2 x 9 en 18 4 x 36 54
Golf Royal, op 10 km 9 36 54
Golf de l’Océan, op 7 km 3 x 9 3 x 36 54

Bali l l 6 holes l

New Kuta Golf, op 30 min.
18 72

/
Nirwana Bali Golf Club, op 1 u. M: 28/V: 36
Bali National Golf Club, op 10 min. /

Cap Skirring l l l Cap Skirring Golf, bij het Clubdorp 9 37 54

Da Balaia l l l
Golfbanen Faldo, Laguna, Pinhal, Millennium, O’Connor, Old Course, 
Victoria, op ongeveer 20 min.; veel andere banen 18 73 en 

72 M: 28/V: 36(2)

Kamarina Golfbaan Donnafugata, op 5 min. 2 x 18 72 54

La Plantation 
d’Albion 
Club Med

l l l

Tamarina Golf Club, op 15 km 18 72 36
Anahita Golf Club op 1 u. 15 min. van het Clubdorp 18 72 36
Touessrok Golf Club op 1 u. 15 min. van het Clubdorp (20 min. per boot) 18 72 36

Villa’s Albion l(3) l(3) l(3) Free Golf (green fees zonder toeslag) op de golfbaan van de 
Tamarina Golf Club, op 15 km 18 72 36

Marrakech 
la Palmeraie

l l 9 holes l

Golf Al Maaden, op 30 min. 18 72 54
Golf Amelkis, op 20 min. 3 x 9 3 x 36 54
Golf Royal, op 20 min. 3 x 9 3 x 36 54
Golf de l’Atlas, op 30 min. 9 32 /
Golf Samanah, op 30 min. 18 72 54
Golf de la Palmeraie, op 15 min. 1 x 9 en 18 36 / 72 54
Golf Noria, op 35 min. 18 72 54

Opio in de 
Provence

l l l

La Tour d’Opio, in het Clubdorp 9, goedgekeurd 
door de FFG 30 /

La Grande Bastide, op 5 min. 18 72
36Golf Opio Valbonne, op 10 min. 18 71

Golfbaan Saint-Donat, op 15 min. 18 73

Punta Cana l l l

La Cana Golf Course, op 10 min. 27 72 /
Corales Golf Course, op 10 min. 18 72 /
Punta Espada Golf Course, op 15 min. 18 72 /

Sandpiper Bay l
Clubhouse met 

oefenterrein binnen
l l

Sandpiper Golf Club in het Clubdorp en meerdere golfbanen 
in de omgeving 18 70 Verplicht op 

bepaalde golfbanen
Trancoso Terravista Golf Club, op 15 min. wandelen 9 36 36

Vittel  
(Golf Ermitage, 
Le Parc)

l l l

Aan de voet van Vittel Golf Ermitage:

72 54
Golf du Mont Saint-Jean 18
Golf du Peulin 18
Golf de l’Ile Verte 9 holes compact

Yasmina l l
En pitching green 
in het Clubdorp Golf Royal de Cabo Negro, op 5 min. 18 72 /

*Met toeslag. (1) Buiten de lessen en cursussen betaalt u een toeslag voor de golfballen. (2) Op bepaalde golfbanen moet u uw handicapkaart of golfvergunning voorleggen als bewijs van uw niveau. (3) Bij La Plantation d’Albion Club Med.
NB: U krijgt alleen toegang tot de Club Med golfbanen of golfbanen van externe dienstverleners als u de etiquettevoorschriften en soms ook handicapvoorschriften naleeft. Bijvoorbeeld: verplicht een polo te dragen, verboden jeans te dragen, 
golfschoenen met softspikes, caddy verplicht*. Bepaalde golfbanen kunnen op bepaalde data gesloten zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw reisagent. De afstand in kilometers en/of de reistijd worden alleen ter informatie vermeld.

Voorzieningen voor golfers van elk niveau
GOLFLESSEN AANBOD PRIJS NIVEAU/TOEGANGSLEEFTIJD PRAKTISCHE INFORMATIE
Academie van Sandpiper Bay. Golf Active Package: 

> 3 dagen training, 2 u. per dag. 
> Dagelijkse toernooien. 
> Mentale coaching. 
> Fitness. 
> Voedingscoaching. 
> Herstellende behandeling bij de Club Med 

Spa by L’OCCITANE, 1u.

€ 455 Volwassenen (vanaf 18 jaar). > Maximaal 4 deelnemers. 
> Minimale verblijfsduur: 4 dagen.

Junior Golf. 
> 4u. training. 
> 1u. fitness. 
> Mentale coaching. 
> Voedingscoaching.

€ 227 Kinderen (vanaf 8 jaar). Minimale verblijfsduur: 1 dag.

Lessen voor beginners
Agadir, Cap Skirring, Da Balaia, Kamarina, La Plantation d’Albion Club Med, 
Villa’s Albion, Marrakech la Palmeraie, Opio in de Provence, Vittel (Golf Ermitage, 
Le Parc), Yasmina.

3 dagen, 2,5u. per dag. € 155 > Beginners.
> Volwassenen en jongeren (vanaf 11 jaar).

> Maximaal 8 deelnemers. 
> Geen handicap vereist.5 dagen, 2,5u. per dag. € 225

Punta Cana(1) 5 dagen, 4 coachingsessies van 1,5 uur per dag 
gedurende 4 dagen en 1 rondje van 9 holes 
onder begeleiding van monitor (3 uur).

€ 541 > Beginners. 
> Volwassenen en jongeren (vanaf 10 jaar).

> Maximaal 3 deelnemers. 
> Geen handicap vereist. 
> Mogelijkheid tot oefenen. 
> Inclusief vervoer.

Trancoso. 3 dagen, 2,5u. per dag. € 225 > Beginners. 
> Volwassenen en jongeren (vanaf 15 jaar).

> Maximaal 8 deelnemers.
> Geen handicap vereist.5 dagen, 2,5 u. per dag. € 325

3 dagen, 2,5 u. per dag. € 356 > Gevorderden. 
> Volwassenen en jongeren (vanaf 15 jaar).5 dagen, 2,5 u. per dag. € 428

Lessen voor gevorderden
Agadir(2), Cap Skirring, Da Balaia, Kamarina, La Plantation d’Albion Club Med(3), 
Villa’s Albion(3), Marrakech la Palmeraie(2), Opio in de Provence, Vittel (Golf Ermitage, 
Le Parc), Yasmina(2).

3 dagen, 3u. per dag. € 240 > Gevorderden. 
> Volwassenen en jongeren (vanaf 11 jaar).

> Maximaal 8 deelnemers. 
> Geen handicap vereist.5 dagen, 3 uur per dag plus 2 rondjes van 9 holes 

per week met monitor en 2 videosessies(4).
€ 415

‘Green card’ lessen
Opio in de Provence, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc). 5 dagen, 2u. per dag. € 300 Volwassenen en jongeren (vanaf 11 jaar). Maximaal 8 deelnemers.
Cursus ‘short game’ (rondom en op de green)
Agadir, Da Balaia, La Plantation d’Albion Club Med, Villa’s Albion, Opio in de 
Provence, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc), Yasmina.

2 dagen, 2,5u. per dag. € 140 > Gevorderden. 
> Volwassenen en jongeren (vanaf 11 jaar).

> Maximaal 6 deelnemers. 
> Minimaal vereiste handicap: 54.
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GOLFLESSEN AANBOD PRIJS NIVEAU/TOEGANGSLEEFTIJD PRAKTISCHE INFORMATIE

Cursus op de golfbaan met begeleiding
Agadir(2), Da Balaia, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc). 5 dagen, 4 uur per dag plus 1 rondje van 9 holes 

per dag met monitor en 1 videosessie(5).
€ 490 > Gevorderden. 

> Volwassenen en jongeren (vanaf 11 jaar).
> Maximaal 6 deelnemers. 
> Minimaal vereiste handicap: 27.

Punta Cana 3 dagen, 3u. les verdeeld over 2 sessies van 1,5 uur, 
plus 1 rondje van 9 holes onder begeleiding van 
een monitor (3 uur), 1 videoanalyse.

€ 386 > Gevorderden. 
> Volwassenen en jongeren (vanaf 10 jaar).

> Maximaal 3 deelnemers. 
> Geen handicap vereist. 
> Mogelijkheid tot oefenen. 
> Inclusief vervoer.

Golfcursus voor beginnende en gevorderde kinderen
Agadir, Da Balaia, Kamarina, La Plantation d’Albion Club Med, Villa’s Albion, Marrakech 
la Palmeraie, Opio in de Provence, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc), Yasmina.

> Speciaal uitgewerkt lesprogramma. 
> 3 dagen, 1,5 uur per dag.

€ 90 > Beginners en gevorderden. 
> Kinderen (8-10 jaar).

> Maximaal 8 deelnemers. 
> Tijdens de Franse schoolvakanties(6).

*Met toeslag. (1) De cursus ‘Mijn eerste spel’ wordt ook aangeboden aan golfers die hun vaardigheden willen opfrissen. (2) In Marokko is een caddy verplicht* op bepaalde golfbanen, bij cursussen voor gevorderden van vijf 
dagen en bij begeleide cursussen op de golfbaan. (3) In La Plantation d’Albion Club Med en de Villa’s Albion slechts 3 dagen. (4) Videoanalyse en analytisch werk bij de cursus voor gevorderden van vijf dagen. (5) Videosessies 
over het parcours onder begeleiding. (6) Tijdens de schoolvakanties van Frankrijk, voor meer informatie, neem contact met ons op. 

Reserveer uw green fee voor de mooiste golfbanen ter wereld
CLUBDORPEN GOLFBAAN(1) GREEN FEE PAKKETTEN PRIJS PRAKTISCHE INFORMATIE
Agadir Marokko - Tussen de Atlantische Oceaan en het 

Atlasgebergte - Golf des Dunes ontworpen door 
Cabell B. Robinson, 3 x 9 holes: Eucalyptus, Oued, 
Tamaris, op 15 min. van het Clubdorp.

Vertrek 
tussen 

8.00 uur en 
13.50 uur.

Vertrek 
na 

14.00 
uur.

> Handicap 54
> Caddy verplicht* op sommige banen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Pakket 2 green fees (transfer inbegrepen) € 100 € 78 Voor 2 dagen
Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 155 € 110 Voor 3 dagen
Pakket 4 green fees (transfer inbegrepen) € 202 € 150 Voor 4 dagen
Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 240 € 177 Voor 5 dagen

Golf des Dunes (3x9 holes), Golf du Soleil (2x9 en 
18 holes) en Golf de l’Océan (3x9 holes), op 15 tot 
30 min. van het Clubdorp.

Vertrek tussen 
8.00 uur en 
13.50 uur.

> Handicap 54
> Caddy verplicht* op sommige banen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 190 > 1 green fee - Golf des Dunes
> 1 green fee - Golf du Soleil
> 1 green fee - Golf de l’Océan

Pakket 4 green fees (transfer inbegrepen) € 230 > 2 green fees - Golf des Dunes
> 1 green fee - Golf du Soleil
> 1 green fee - Golf de l’Océan

Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 285 > 3 green fees - Golf des Dunes
> 1 green fee - Golf du Soleil
> 1 green fee - Golf de l’Océan

Pakket 6 green fees (transfer inbegrepen) € 332 > 4 green fees - Golf des Dunes
> 1 green fee - Golf du Soleil
> 1 green fee - Golf de l’Océan

Golf des Dunes, Golf du Soleil Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 265 > 4 green fees - Golf des Dunes
> 1 green fee - Golf du Soleil

Golf des Dunes, Golf de l’Océan Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 265 > 4 green fees - Golf des Dunes
> 1 green fee - Golf de l’Océan

Cap Skirring Senegal - In het Clubdorp in hartje Casamance – 
Cap Skirring Golf, een golfbaan met 9 holes, 
sommige met uitzicht op zee.

Pakket 3 green fees (transfer niet inbegrepen) € 105 > Handicap 54
> Voor 3 dagen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Da Balaia Portugal - Baan met 18 holes, op ongeveer 20 min. 
van het Clubdorp.

> Vergunning verplicht
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Golfbanen van Laguna, Pinhal en Millennium. Pakket 2 green fees (transfer niet inbegrepen) > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 2 green fees naar keuze: Laguna, Pinhal en MillenniumVan 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 180

Van 01/07 tot 31/08/2016 € 152
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 195

Golfbanen van Laguna, Pinhal en Millennium, 
Old Course, Victoria.

Pakket 2 green fees (transfer niet inbegrepen) > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 2 green fees naar keuze: 1 green fee bij Laguna, Pinhal, 

Millennium, en 1 green fee bij Old Course, Victoria
Van 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 305
Van 01/07 tot 31/08/2016 € 283
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 345

Golfbanen van Laguna, Pinhal en Millennium. Pakket 3 green fees (transfer niet inbegrepen) > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 3 green fees naar keuze: Laguna, Pinhal, MillenniumVan 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 253

Van 01/07 tot 31/08/2016 € 212
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 283

Golfbanen van Millennium, Old Course, 
Victoria.

Pakket 3 green fees (transfer niet inbegrepen). > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 1 green fee op elke baanVan 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 354

Van 01/07 tot 31/08/2016 € 267
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 393

Golfbanen van Millennium, Old Course, 
Pinhal, Victoria.

Pakket 4 green fees (transfer niet inbegrepen) > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 1 green fee op elke baanVan 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 428

Van 01/07 tot 31/08/2016 € 342
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 483

Golfbanen van Faldo, Millennium, Old Course, 
Pinhal, Victoria.

Pakket 5 green fees (transfer niet inbegrepen) > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 1 green fee op elke baanVan 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 483

Van 01/07 tot 31/08/2016 € 400
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 547

Golfbanen van Faldo, Millennium, Old Course, 
Laguna, O’Connor, Victoria.

Pakket 6 green fees (transfer niet inbegrepen) > Handicap 28 (M) en 36 (V)
> 1 green fee op elke baanVan 01/05 tot 30/06 en van 01/09 tot 30/09/2016 € 613

Van 01/07 tot 31/08/2016 € 513
Van 01/10 tot 31/10/2016 € 669

Kamarina Italië - Sicilië - Golfbaan Donnafugata, 2 banen 
van 18 holes, op 5 min. van het Clubdorp, ontworpen 
door Gary Player en François Piras.

Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 415 > Handicap 54
> Voor 3 dagen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Villa’s Albion Mauritius - Tamarina Golf Club, golfbaan met 
18 holes, ontworpen door Rodney Wright. Hij heeft de 
niveauverschillen op het terrein goed benut, zodat deze 
spectaculaire golfbaan geschikt is voor alle handicaps.

Free Golf in de Tamarina Golf Club Green fees 
inbegrepen.

> Handicap 36
> Golfcar*
> transfer in privéauto inbegrepen

La Plantation 
d’Albion

Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 700 > Handicap 36
> Golfcar
> Voor 7 dagen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 450

www.clubmed.nl/golf
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CLUBDORPEN GOLFBAAN(1) GREEN FEE PAKKETTEN PRIJS PRAKTISCHE INFORMATIE
La Plantation 
d’Albion 
(vervolg)

Mauritius - 5 green fees op 3 verschillende banen 
met 18 holes
•  3 green fees bij Tamarina Golf Club op 20 min. 

van het Clubdorp 
•  1 green fee bij Anahita Golf Club op 1u. 15 min. 

van het Clubdorp 
•  1 green fee bij Touessrok Golf Club op 1u. 15 min. 

van het Clubdorp (20 min. per boot)

Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 890 > Handicap 36 
> Golfcar
> Voor 7 dagen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Mauritius - Anahita Golf Club, golfbaan met 
18 holes op 1u. 15 min. van het Clubdorp.

Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 690 > Gedeelde golfcar
> Voor 7 dagen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Mauritius - Touessrok Golf Club, golfbaan met 
18 holes op 1u. 15 min. van het Clubdorp (20 min. 
per boot).

Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 630 > Handicap 36
> Gedeelde golfcar, gps
> Voor 7 dagen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Marrakech 
la Palmeraie

Marokko - Afhankelijk van de forfaits:
• Golf Amelkis van Cabell B. Robinson (18 holes). 
• Golf Al Maaden (18 holes) van Kyle Phillips. 
• Golf Royal (18 holes) in 1920 ontworpen door de 

pasja van Marrakech. 
• Golfbaan la Palmeraie (18 holes), aan de oever 

van de Tensift wadi. 
• Golf de l’Atlas (9 holes), met zicht op de bergen. 
• Golf Samanah (18 holes), woestijngolf met zicht op 

het Atlasgebergte.
• Golf Noria (18 holes), op 5 minuten van de 

grootste verkeersader van Marrakech.

> Handicap 54
> Caddy verplicht* op sommige banen
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Pakket 2 green fees (transfer inbegrepen) € 182 > Aanbod uitsluitend geldig in het kader van een kort verblijf
> 2 green fees naar keuze bij Atlas, Amelkis, Palmeraie, Royal

Pakket 3 green fees (transfer inbegrepen) € 275 > Voor 5 dagen
> 3 green fees naar keuze bij Atlas, Amelkis, Palmeraie, Royal

Pakket 4 green fees (transfer inbegrepen) € 340 > Voor 7 dagen
> 4 green fees naar keuze bij Al Maaden, Amelkis, Atlas, 

Palmeraie, Royal, Samanah
Pakket 5 green fees (transfer inbegrepen) € 440 > Voor 7 dagen

> 5 green fees naar keuze bij Al Maaden, Amelkis, Atlas, 
Palmeraie, Royal, Samanah, Noria

Opio in de 
Provence

Frankrijk - 3 banen met 18 holes dicht bij het 
Clubdorp (10-15 min.): La Grande Bastide, 
Opio Valbonne, Saint-Donat, ontworpen 
door gerenommeerde architecten.

> Handicap 36
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Pakket 2 green fees voor 2 golfbanen  
(transfer niet inbegrepen)

€ 145 Aanbieding uitsluitend geldig in het kader van een kort verblijf

Pakket 3 green fees voor 3 golfbanen  
(transfer niet inbegrepen)

€ 220 Voor 3 dagen

Pakket 4 green fees voor 3 golfbanen  
(transfer niet inbegrepen)

€ 290

Pakket 5 green fees voor 3 golfbanen  
(transfer niet inbegrepen)

€ 360

Punta Cana Dominicaanse Republiek - Golfbaan van 
La Cana Golf Course, 1 golfbaan met 27 holes.

Pakket 4 green fees 18 holes (transfer inbegrepen) € 509 > Geen handicap vereist
> Golfcar
> Voor 1 dag
> Huur van golfclubs inbegrepen

Sandpiper Bay Verenigde Staten - Florida - Golfbaan van 
Sandpiper Bay, 1 golfbaan met 18 holes.

Pakket 4 green fees (transfer inbegrepen) € 118 > Handicap 54 of gelijkwaardig
> Golfcar
> Voor 1 dag
> Green fees te delen met familie en vrienden

Vittel 
(Golf Ermitage, 
Le Parc)

Frankrijk – Twee banen met 18 holes: de honderd 
jaar oude golfbaan ‘Mont Saint-Jean’ en golfbaan 
‘Peulin’ in de bosrijke Vogezen.

Vertrek 
tussen 

8.00 uur en 
13.50 uur.

Vertrek 
vanaf 

14.00 uur.

> Handicap 54
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren
> +10% bij reservering ter plaatse

Pakket 2 green fees (transfer niet inbegrepen) € 98 € 90 Voor 2 dagen
Pakket 3 green fees (transfer niet inbegrepen) € 145 € 135 Voor 3 dagen
Pakket 4 green fees (transfer niet inbegrepen) € 178 € 165 Voor 4 dagen
Pakket 5 green fees (transfer niet inbegrepen) € 208 € 193 Voor 5 dagen
Onbeperkte golf pass (transfer niet inbegrepen) € 250 € 232 Voor 7 dagen

Yasmina Marokko - Tegenover Tétouan en de toppen van 
het Rifgebergte vindt u Royal Golf Cabo Negro, 
een baan met 18 holes op 5 min. van het Clubdorp, 
ontworpen naar Brits model.

> Handicap 54 
> Caddy verplicht* 
> Minimaal 15 dagen vóór aankomst in het Clubdorp reserveren

Pakket 2 green fees (transfer inbegrepen) € 80 Aanbieding uitsluitend geldig in het kader van een kort verblijf
Pakket 3 green fees + 1 green fee 9 holes gratis 
(transfer inbegrepen)

€ 147 Voor 7 dagen

Pakket 4 green fees + 1 green fee 9 holes gratis 
(transfer inbegrepen)

€ 208 Voor 7 dagen

Onbeperkte golf pass (transfer inbegrepen) € 280 Voor 7 dagen
*Met toeslag. (1) Bepaalde golfbanen kunnen op bepaalde data gesloten zijn. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt er een alternatieve golfbaan in het pakket opgenomen. 

Meer weten
De programma’s en de prijzen van de verschillende services en extra voorzieningen, zoals de sportieve cursussen, aangegeven in deze 
brochure, gelden van 1 mei 2016 tot en met 30 april 2017, tenzij anders aangegeven via errata.

www.clubmed.nl/golf

VERVOER GOLFTASSEN
Voor het vervoer van golftassen geldt een toeslag. Het bedrag van de toeslag verschilt per maatschappij en per bestemming. Bij de reservering en ten laatste 72 uur voor vertrek moet de GM 
aangeven of er golftassen vervoerd moeten worden. Bovendien moet het vervoer aangevraagd worden bij de luchtvaartmaatschappij. Club Med kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de 
luchtvaartmaatschappij weigert het materiaal te vervoeren. Club Med kan de kosten daarvoor dus ook niet op zich nemen.
Het vervoer van uw golftassen kan afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de bestemming wel gratis zijn op bepaalde vluchten. De kosten voor het meenemen van een golfuitrusting bedragen 
€25 per enkele reis wanneer u met Transavia vliegt. Gratis op lijnvluchten van Brussels Airlines (alleen als u in Flex&Fast reist), Air France (na inschrijving voor Flying Blue Golf op www.flyingbluegolf.nl.) 
Onder voorbehoud van wijzigingen; neem voor informatie over het meenemen van uw golfbagage contact met ons op.

In de brochure Zonbestemmingen die op het moment van reservering van kracht is en op www.clubmed.nl vindt u een gedetailleerd overzicht van de prijzen van de services en de diensten die in dit document aangehaald worden.
Onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden en eventueel ook aan de bijzondere voorwaarden van de Trident Brochure die op het moment van reservering van kracht zijn. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
De foto’s in dit document zijn niet bindend.

Directeur publicatie: Sylvain Rabuel. Opmaakontwerp en redactie: BETC CONTENT. Productie en beeldbewerking: Compos Juliot. Drukwerk: Imaye Graphic. Fotografen: F. Berthet, E. Cino, D. Coutant, 
D. Crookes, S. Detalle, J.-C. Pratt, M. Smircic, B. Van loocke, F. Peyranne, M. Winter, V. Dupard Mandel, Punta Cana Resort and Club, Golf van Club Med Sandpiper Bay, Golf Club Llavaneras, fototheek Club Med.

Van deze brochure zijn 2050 exemplaren gedrukt. Onder voorbehoud van alle rechten van gehele of gedeeltelijke reproductie en aanpassing in de hele wereld. ©Club Méditerranée 2016
Meer informatie op www.clubmed.nl/golf
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Golf is natuurlijk fantastisch, maar Club Med biedt u zoveel meer!  
Bij Club Med kunt u kiezen uit 60 sporten!  

De sportlessen zijn inbegrepen in uw arrangement, net als de hoogwaardige  
materialen* en de begeleiding van onze gespecialiseerde GO’s.  

Geniet van een sportieve vakantie met Club Med.

De allergrootste
sportschool

meer dan 
60 sporten
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