
Cruises
by



Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

Minicruises Zomer 2017
Nice/Nice

Nice – Villefranche/Nice

Villefranche – Nice/Nice

4 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Vrijdag Nice 21.00 -

Zaterdag Calvi 8.00 17.00 Open

Zondag Portofino 8.30 18.00 Open

Maandag Saint-Tropez 8.00 2.00 -

Dinsdag Villefranche/Nice  7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur
Ontschepen van 9 tot 11 uur

4 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Vrijdag Nice 21.00 -

Zaterdag Calvi 8.00 17.00 Open

Zondag Bonifacio 8.00 17.00 Open

Maandag Elbe 8.00 19.00 Open

Dinsdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Vanaf € 790/pers.(1) exclusief vervoer

VOOR U VERTREKT

REISSCHEMA'S VAN DE MINICRUISES

Nice – Villefranche/Nice van 28 april t/m 2 mei 2017 Nice – Nice van 5 t/m 9 mei 2017

(1) Prijs per persoon op 09/09/2016, voor een volwassenenarrangement voor 2 nachten (2 personen) in een Club cabine Dek B. Deze prijs is exclusief vervoer, 
jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 22/05/2017, 06/06/2017, 11/06/2017 of 04/10/2016. 

Prijswijzigingen mogelijk conform onze algemene verkoopvoorwaarden. (2) Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten.

Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises



3 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Dinsdag Nice 20.00 -

Woensdag Calvi 8.00 19.00 Open

Donderdag Portofino 8.00 19.00 Open

Vrijdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

3 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Maandag Nice 20.00 -

Dinsdag Calvi 8.00 17.00 Open

Woensdag Portofino 8.30 18.00 Open

Donderdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Nice – Nice van 15 t/m 18 mei 2017

Nice – Nice van 9 t/m 12 mei 2017

2 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Maandag Nice 20;00 -

Dinsdag Portofino 8.00 19.00 Open

Woensdag
Villefranche/Ni

ce  
7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

5 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Woensdag
Villefranche/

Nice  
21.00 -

Donderdag Calvi 8.00 17.00 Open

Vrijdag Bonifacio 8.00 17.00 Open

Zaterdag San Remo 8.00 17.00 Open

Zondag Portofino 8.30 19.00 Open

Maandag Nice 7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Villefranche/Nice – Nice van 24 t/m 29 mei 2017

Nice – Villefranche/Nice van 22 t/m 24 mei 2017

4 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Maandag Nice 20.00 -

Dinsdag Ile Rousse 8.00 18.00 Open

Woensdag Elbe 8.30 18.00 Open

Donderdag Portofino 8.00 18.00 Open

Vrijdag Nice 7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

2 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Dinsdag Nice 20.00 -

Woensdag Portofino 8.00 17.00 Open

Donderdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Nice – Nice van 6 t/m 8 juni 2017

Nice – Nice van 29 mei t/m 2 juni 2017

2 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Zondag Nice 20.00 -

Maandag Elbe 8.00 19.00 Open

Dinsdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

2 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Dinsdag Nice 20.00 -

Woensdag Calvi 8.00 17.00 Open

Donderdag Portofino 8.30 18.00 Open

Vrijdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Nice – Nice van 13 t/m 16 juni 2017

Nice – Nice van 11 t/m 13 juni 2017

Minicruises Zomer 2017
Nice/Nice

Nice – Villefranche/Nice

Villefranche – Nice/Nice

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
(2) Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale autoriteiten. 

Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises



4 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Dinsdag Nice 20.00 -

Woensdag Calvi 8.00 17.00 Open

Donderdag Bonifacio 8.00 17.00 Open

Vrijdag Portofino 8.00 18.00 Open

Zaterdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur – Ontschepen van 9 tot 11 uur

Nice – Nice van 20 t/m 24 juni 2017

4 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Zaterdag Nice 20.00 -

Zondag Calvi 8.00 17.00 Open

Maandag Bonifacio 8.00 17.00 Open

Dinsdag Elbe 8.00 18.00 Open

Woensdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur – Ontschepen van 9 tot 11 uur

3 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Woensdag Nice 20.00 -

Donderdag Ile Rousse 8.00 17.00 Open

Vrijdag Elbe 8.00 18.00 Open

Zaterdag Nice 7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur – Ontschepen van 9 tot 11 uur

Nice – Nice van 20 t/m 23 september 2017

Nice – Nice van 16 t/m 20 september 2017

2 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Woensdag Nice 20.00 -

Donderdag Portofino 9.00 18.00 Open

Vrijdag Nice 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur – Ontschepen van 9 tot 11 uur

2 nachten Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum(2)

Vrijdag Nice 20.00 -

Zaterdag Calvi 8.00 19.00 Open

Zondag Bonifacio 8.00 18.00 Open

Maandag Portofino 8.00 20.00 Open

Dinsdag Saint-Tropez 8.00 19.00 -

Woensdag Nice 7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Nice – Nice van 6 t/m 11 oktober 2017

Nice – Nice van 4 t/m 6 oktober 2017

Minicruises Zomer 2017
Nice/Nice

Nice – Villefranche/Nice

Villefranche – Nice/Nice

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

San Remo: Dolceacqua (1/2 dag – voormiddag) € 58 

Ontdek dit mooie wijndorp langs de oevers van de Nervia. De middeleeuwse brug, 
de twee vierkante torens die boven de huizen uitsteken, de overblijfselen van het 
imposante kasteel, de wijnranken op de hellingen in terrasbouw rond het dorp, de 
heerlijke tafeldruiven en de befaamde robuuste rode wijn Rossese di Dolceacqua.

Diepzeeduiken  in Calvi, Ile Rousse, Saint-Tropez en Bonifacio  

Vergaap u aan de wondere onderwaterwereld van de Middellandse Zee.
U vindt alle prijzen op www.clubmed.be/nl/cruises

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
(2) Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale autoriteiten. 

Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises



10 dagen/9 nachten

Tussen-

stop
Aankomst Vertrek

Watersport-

centrum

Woensdag Lissabon - 24.00 -

Donderdag Op zee - - -

Vrijdag Cádiz 7.00 18.00 -

Zaterdag Málaga 8.00 24.00 -

Zondag Op zee - - -

Maandag Ibiza 9.00 19.30 -

Dinsdag Mahon 8.00 20.00 -

Woensdag Barcelona 8.00 24.00 -

Donderdag Palamos  7.00 15.00 -

Vrijdag Nice 9.00 -

Inschepen van 16 tot 20 uur
Ontschepen van 10.30 tot 11.30 uur

Golfcruise van Lissabon naar Nice
Van 19 t/m 28 april 2017

VOOR U VERTREKT

Vanaf € 2202/persoon(1) exclusief vervoer

Extra Golfpakket € 890 per persoon

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

Het Golfpakket omvat 5 green fees (Sherry Golf Jerez in 
Cadix, Cala golf in Malaga ,Golf Son Parc Menorca in 
Mahon, Club Golf Terramar in Barcelona en Emporada Golf 
in Palamos ).
Golftrolley en -cart op bepaalde golfbanen, verplaatsing 
heen/terug, vervoer van de tassen en begeleiding door 
één of twee PGA-pro's.  Licentie 2017 verplicht. Maximale 
handicap: 35 voor dames en 28 voor heren.

Wandeling in Cádiz (1/2 dag – voormiddag) € 42

Cádiz is de oudste stad van Europa. Ontdek de vele historische monumenten, 
waaronder de Plaza de España en de Calle Antonio López. Dit is echt een 
openluchtmuseum voor schone kunsten. Bezoek daarna het archeologiemuseum 
en de kerk San Felipe Neri. Sluit uw stadsbezoek af met een gratis degustatie van 
Spaanse wijnen en tapas.

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 9 
nachten in een Club cabine Dek B. 

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 19/04/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE



Málaga (1/2 dag – voormiddag) € 67

U maakt een panoramische bustour door het historische en het moderne centrum 
van Málaga. Na een bezoek aan de prachtige kathedraal in de Spaanse 
renaissancestijl gaat uw trip verder naar de Gibralfaro. Van op deze heuvel geniet u 
van een zeer mooi uitzicht over de stad en de haven. De volgende halte is een 
bodega waar de lokale Málaga Virgen aperitiefwijn wordt gerijpt. Een prima begin 
van de avond!

Cultureel Barcelona (1/2 dag – voormiddag) € 57                                                

U vertrekt met de bus naar de gotische wijk voor een bezoek aan de bekende 14e-
eeuwse kathedraal. In deze wijk bevond zich de romaanse en middeleeuwse stad. U
maakt hier een wandeling en stapt dan verder naar de Ramblas, de bekendste straat
van Barcelona. In de overdekte markt La Boquería krijgen uw ogen (en
smaakpapillen) volop de kost. Daarna rijdt u met de bus naar de Montjuic, een
heuvel die uitkijkt over de stad.

Modern Barcelona (1/2 dag – namiddag) € 67                                                

U start uw bezoek met een panoramische bustour langs o.a. La Pedrera, La Casa 
Batlló en La Casa Mila met de bekende gevels naar een ontwerp van Gaudi. In Park 
Guëll maakt u een heerlijke wandeling en geeft een gids meer uitleg over Gaudi's 
opvallende stijl. Tot slot stoppen we nog even voor de bekende kathedraal La 
Sagrada Familia.

Palamos: Girona (1/2 dag – voormiddag) € 66                                             

U gaat te voet op verkenning in de oude stad Girona met haar middeleeuwse 
omwallingen. Samen met de oude joodse wijk is het oude stadsdeel een van de best 
bewaarde middeleeuwse wijken in Europa.
Op de heuveltop prijkt de kathedraal van Girona met het breedste gotische schip ter 
wereld. Maar liefst 23 meter! 
Ook zeker een bezoekje waard: het romaanse klooster met trapeziumvormige 
binnenplaats.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Golfcruise van Lissabon naar Nice
Van 19 t/m 28 april 2017



VOOR U VERTREKT

8 dagen/7 nachten

Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Nice 20.00 -

Zondag Calvi 8.00 17.00 Open

Maandag Alghero 8.00 18.00 Open

Dinsdag Golf van Aranci 8.00 18.00 Open

Woensdag Porto -Vecchio  8.00 18.00 Open

Donderdag Porquerolles 10.00 19.00 Open

Vrijdag Pamplona  9.00 16.00 Open

Vrijdag Saint-Tropez 18.00 3.00 -

Zaterdag Nice 7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur
Ontschepen van 8.30 tot 11 uur

Golf van Aranci: Costa Smeralda (1/2 dag – voormiddag) € 44

U rijdt met de bus langs de panoramische route naar Cala di Volpe en Porto Cervo. 
Bewonder de ongerepte landschappen! In 1962 stichtten enkele financiers, onder 
leiding van prins Karim Aga Khan, het Consortium Costa Smeralda. Onder hun impuls 
hebben zich enkele badsteden ontwikkeld die tot ver buiten de landsgrenzen bekend 
zijn. Porto Cervo vormt het hart van de Costa Smeralda. Flaneer er tussen de 
luxeboetieks en ga naar de wijk Sottopiazza. De huizen met de typische balkons en 
ramen ademen de couleur locale.  Daarna reist u verder naar Baja Sardinia, dat in 
een baai met kristalhelder water ligt. Neem uw tijd om van het fantastische uitzicht 
over Caprera en de andere eilanden te genieten voordat u opnieuw de bus naar het 
cruiseschip neemt. 

Gastronomische cruise van Nice naar Nice
Van 1 t/m 8 juli 2017

Gastronomische cruise

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

Fijn nieuws voor fijnproevers! Stap aan boord voor een 
culinaire cruise met de Club Med 2. Onze sterrenchef 
en onze gerenommeerde sommelier verrassen u met 
drie diners. De perfect op elkaar afgestemde 
gerechten en wijnen zijn om duimen en vingers bij af 
te likken! Ook op het programma: conferenties rond 
het thema gastronomie.

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten 
in een Club cabine Dek B. 

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 01/07/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE



Golf van Aranci: de eilandengroep La Maddalena (1/2 dag – namiddag) € 58

Tussen Corsica en Sardinië, in de Straat van Bonifacio, ligt de eilandengroep La 
Maddalena. De eilanden maken deel uit van het Parco Nazionale dell'Arcipelago di La 
Maddalena. De hele eilandengroep – zee én land – is volledig beschermd. Na een 
busrit naar de haven van Palau neemt u de veerboot naar Maddalena, het grootste 
van de zeven eilanden. U maakt er een panoramische tour van het eiland en bezoekt 
daarna het charmante, gelijknamige stadje. Daarna kunt u vrij rondlopen, shoppen of 
aan zee gaan wandelen. Na deze excursie keert u met de veerboot en de bus terug 
naar het cruiseschip.

Diepzeeduiken in Calvi, de Golf van Aranci, Porto-Vecchio en Pamplona/Saint-

Tropez. 

Vergaap u aan de wondere onderwaterwereld van de Middellandse Zee.
U vindt alle prijzen op www.clubmed.be/nl/cruises

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Gastronomische cruise van Nice naar Nice
Van 1 t/m 8 juli 2017



8 dagen/7 nachten

Tussen-stop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Nice 20.00 -

Zondag Calvi 9.00 18.00 Open

Maandag Bonifacio 8.00 19.00 Open

Dinsdag Civitavecchia 8.00 20.00 Open

Woensdag Ponza  9.00 20.00 Open

Donderdag Sorrente 8.00 18.00 Open

Vrijdag Agropoli 8.00 17.00 Open

Zaterdag Napels 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Jazzcruise van Nice naar Napels 
Van 8 t/m 15 juli 2017

Jazzcruise

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben.

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

Met zijn authentieke karakter en zijn buitendekken in 
teak vormt de Club Med 2 het uitgelezen decor voor 
een cruise in het teken van de jazzmuziek.
Aan boord swingt u op de tonen van onze vaste 
liveband.

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten 
in een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 08/07/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op ww.clubmed.be/nl/cruises 

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Civitavecchia: Rome (1 dag – vrije lunch) € 86

U bezoekt eerst de bekende Trevifontein en de Piazza di Spagna. Van op dit 
prachtige plein hebt u een magnifiek zicht op de kerk Trinità dei Monti. Ook zeker 
de moeite: de Piazza Navona, die zijn 'arenavorm' dankt aan het oude stadion van 
Domitianus. Het stadsbezoek eindigt aan het Pantheon (gebouwd in 118). Na de 
lunch kunt u nog wat vrij rondwandelen of iets bezoeken. 



Agropoli: Paestum (1/2 dag – voormiddag) € 66

Paestum werd gesticht in 600 v.C. door Grieken uit Sybaris, een grote Griekse stad in 
Calabrië. Ze noemden de stad Poseidon, naar de Griekse god van de zee. In 273 v.C. 
palmden de Romeinen de stad in en doopten ze deze om tot Paestum. Na de talrijke 
aanvallen van de Saracenen bleef de stad rond de 9e eeuw verlaten achter. Paestum 
raakte vergeten en geleidelijk aan bedolven, tot de Napolitaanse koning in de 17e 
eeuw tijdens wegenwerken de drie uitstekend bewaarde tempels ontdekte. Het zijn 
de drie best bewaarde Griekse tempels in Italië. Absoluut de moeite!

Sorrente: Pompeï (1/2 dag – voormiddag) € 75

In 79 gebeurde de grootste natuurramp uit de klassieke oudheid: de uitbarsting van 
de Vesuvius. De stad Pompeï raakte bedolven onder de lava, waardoor het leven er 
als het ware versteende. Pompeï was een van de bloeiendste steden van het 
Romeinse Rijk. Vandaag is de site een stille getuige van de pracht en tradities van 
een gemeenschap die floreerde in de 1e eeuw. 

Diepzeeduiken in Calvi, Bonifacio en Ponza.

Vergaap u aan de wondere onderwaterwereld van de Middellandse Zee.
U vindt alle prijzen op www.clubmed.be/nl/cruises

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Jazzcruise van Nice naar Napels 
Van 8 t/m 15 juli 2017



8 dagen/7 nachten

Tussen-

stop
Aankomst Vertrek

Watersport-

centrum

Zaterdag Napels 20.00 -

Zondag Capri 8.00 20.00 -

Maandag Agropoli 8.00 18.00 Open

Dinsdag Lipari 8.00 18.00 Open

Woensdag
Giardini 
Naxos  

8.00 19.00
Open

Donderdag Syracuse 8.00 22.30 -

Vrijdag Gozo 8.30 14.00 Open

Vrijdag Valletta 19.00 14,00 -

Zaterdag Valletta -

Inschepen van 16 tot 19 uur
Ontschepen van 8 tot 11 uur

Van Napels naar Valletta
Van 15 t/m 22 juli 2017

Napels: panoramische tour van Napels (1/2 dag – namiddag) € 40

De tour start in Mergellina en op de heuvel Posillipo, , twee plekken waar u een 
prachtig uitzicht over de Golf van Napels krijgt. Daarna trekt u richting Castel Nuovo, 
hét symbool van de architectuur van de stad. De bus brengt u naar het koninklijk 
paleis, waarvan de voorgevel versierd is met beelden van alle Napolitaanse 
koningen. Daarna volgt het Teatro San Carlo, een van de oudste operagebouwen in 
Europa. Tot slot kunt u vrij rondwandelen aan de Piazza Plebiscito voordat u 
opnieuw aan boord van het schip gaat.

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

(1) Prijs per persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten in 
een Club cabine Dek B. Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 15/07/2017. 

Prijswijzigingen mogelijk conform onze algemene verkoopvoorwaarden. 
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE



Lipari: Lipari (1/2 dag – voormiddag) € 62

U start de dag met een bustour op het eiland. Geniet van het adembenemende 
uitzicht over de andere Eolische eilanden en de indrukwekkende 
puimsteengroeve … Daarna keert u met de bus terug naar Lipari en trekt u te voet 
naar de citadel. Boven op de heuvel wacht u het mooiste archeologische museum 
van Europa (met enkele kruiken en voorwerpen die duikers van Club Med hebben 
ontdekt). Via de trappen keert u rustig terug naar de boot. Of ga eerst nog even 
heerlijk kuieren in de straatjes aan de haven Marina Corta.

Agropoli: Paestum(1/2 dag – voormiddag) € 66

Paestum werd gesticht in 600 v.C. door Grieken uit Sybaris, een grote Griekse stad 
in Calabrië. Ze noemden de stad Poseidon, naar de Griekse god van de zee. In 273 
v.C. palmden de Romeinen de stad in en doopten ze deze om tot Paestum. Na de 
talrijke aanvallen van de Saracenen bleef de stad rond de 9e eeuw verlaten achter. 
Paestum raakte vergeten en geleidelijk aan bedolven, tot de Napolitaanse koning in 
de 17e eeuw tijdens wegenwerken de drie uitstekend bewaarde tempels ontdekte. 
Het zijn de drie best bewaarde Griekse tempels in Italië. Absoluut de moeite!

Giardini Naxos: busreis naar de Etna (1/2 dag – voormiddag) € 48 

Na een mooie panoramische route aan de voet van Taormina rijdt u met de bus 
rond de krater Silvestri op 1986 m hoogte. Zo krijgt u een mooi beeld van de 
verschillende stromen. Daarna krijgt u 45 minuten om vrij rond en in de krater te 
wandelen. Of om van een kop koffie te genieten in de bar aan de stopplaats.

Giardini Naxos: de Etna en Taormina (1 dag – vrije lunch) € 68

U doorkruist Giardini Naxos, opgericht door de Grieken in de 8e eeuw v.C., en rijdt 
daarna met de bus naar de Etna. Van op de heuvels van de bekende vulkaan hebt u 
een schitterend zicht op de Golf van Catania. Ook de diverse teelten op de flanken 
van de Etna (druivenranken, orchideeën enz.) zijn een streling voor het oog.  In het 
tweede deel van de excursie trekt u naar Taormina. Daar kunt u lunchen in een 
restaurant naar keuze en naar hartenlust rondwandelen voordat de bus u opnieuw 
naar Giardini Naxos brengt.   

Giardini Naxos: de wondere wereld van de Etna (1/2 dag – namiddag) € 139

De grootste vulkaan van Europa (3323 m) heeft een indrukwekkend palmares, want 
sinds de antieke oudheid is hij al meer dan 140 keer uitgebarsten. De vulkaan is nog 
elk jaar actief, waardoor de omgeving er telkens weer anders uitziet. Langs de 
pittoreske weg van Naxos naar de eerste krater volgen de prachtige vergezichten 
elkaar op. Daarna ontdekt u per kabelbaan en 4x4 minibus het maanlandschap van 
de kraters op 2900 m hoogte. Te voet gaat het verder tot aan de recentste 
lavastromen.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Napels naar Valletta
Van 15 t/m 22 juli 2017



Syracuse: Syracuse door de eeuwen heen (1/2 dag – voormiddag) € 67

Het eiland Ortigia is het kloppende hart van Syracuse. Loop te voet door de straatjes 
van de Città Vecchia en snuif er de volkse sfeer op: de Piazza Pancali met de ruïnes 
van de tempel van Apollo uit de 6e eeuw v.C., en de Piazza Archimede met de 
bekende fontein. U bezoekt de kathedraal van Syracuse, een barok meesterwerk dat 
is gebouwd op de oude tempel van Minerva. Daarvan zijn nog twaalf Dorische zuilen 
overgebleven. Het bezoek eindigt aan de fontein van Arethusa, de legendarische 
bakermat van de stad. Bewonder de mooiste vestingen van het Griekse en Romeinse 
Syracuse: het Romeinse amfitheater in de rotsen, de bekende groeven (Latomia) met 
onder meer het befaamde 'Oor van Dionysius' en uiteraard het Griekse theater, een 
van de grootste hellenistische theaters ter wereld.

Gozo: historisch Gozo (1/2 dag – voormiddag) € 57

U start uw bezoek met de historische site Ggantija en het oudste monument ter 
wereld: de twee 6m hoge tempels dateren van 3600 v.C. Daarna trekt u naar de 
hoofdstad Victoria. In een taverne kunt u proeven van allerlei streekproducten. Via 
de panoramische route rijdt u verder naar de site Dwejra, een uniek 
natuurfenomeen.

Valletta: M’Dina by night (avond)  € 41

Na het diner proeft u tijdens een avondwandeling van de charmes van de stad 
M’dina. De voormalige hoofdstad van Malta ligt op 10 km van Valletta, op 210 m 
hoogte op een uitstekende rots. De stad lijkt al eeuwen lang versteend rond haar 
middeleeuwse huizen en Normandische paleizen. M'Dina telt vandaag amper 500 
inwoners. Samen met de gids snuift u de gezellige sfeer op in de vele straatjes.

Giardini Naxos: Taormina en zijn theater (1/2 dag – voormiddag) € 60

Taormina is het Saint-Tropez van Sicilië, maar dan op een berg. De Duitse, Franse en 
vooral Engelse reizigers uit de 19e eeuw ontdekten dit natuurlijke 'balkon op de zee' 
en maakten er een romantisch paradijs van. De vele hotels en villa's met prachtige 
bloementuinen geven het geheel een aparte toets. Na de laatste lus van de Via 
Pirandello duikt plots het middeleeuwse stadje op ... Netjes verzorgd, opgepoetst en 
herschilderd zoals een toneeldecor. Het toppunt van perfectie! U bezoekt de stad, 
het theater en het 'balkon op de zee'. Vrije tijd.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Napels naar Valletta
Van 15 t/m 22 juli 2017



Tussen-

stop
Aankomst Vertrek

Watersport-

centrum

Zaterdag Valletta 20.00 -

Zondag Op zee -

Maandag Gythion  8.00 19.00 Open

Dinsdag Kythira 8.00 19.00 Open

Woensdag Sifnos  8.00 18.00 Open

Donderdag Delos  8.00 13.00 Open

Donderdag Mykonos 16.00 3.00 Open

Vrijdag Naxos 8.00 18.00 Open

Zaterdag Athene 7.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

8 dagen/7 nachten

Gezinscruise van Valletta naar Athene
Van 22 t/m 29 juli 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben.

Gezinscruise

Aan boord van de Club Med 2 leeft iedereen op zijn 
eigen ritme. Voor het ultieme gezinsgeluk!  Onder 
leiding van onze G.O leven de kinderen zich volop uit, 
terwijl u lekker languit van de onbekommerde rust 
geniet. Uw kleine schatten vervelen zich trouwens 
nooit, want zowel aan boord als aan wal valt meer dan 
genoeg te beleven.

Gytheon: Mistra (1/2 dag – voormiddag) € 58

Op een uitzonderlijke locatie op de steile helling van de Taygetos kijkt de Mistra uit 
over Sparta en het stroomgebied van de Eurotas. De kerken, de paleizen, de 
Byzantijnse kloosters met fantastische mozaïeken en de vervallen huizen getuigen 
er nog van de pracht en praal van de voormalige hoofdstad van het despotaat
Morea. Op 621 m hoogte werd in 1249 een robuuste vesting gebouwd, die nooit 
veroverd werd... 

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2
personen) voor 7 nachten in een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 22/07/2017. 
Prijswijzigingen mogelijk conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende 

reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE



Naxos: verplaatsing naar het strand (1/2 dag – namiddag) € 17

We brengen u naar Agia Anna in Naxos voor een heerlijke namiddag aan het strand.

Sifnos: Rondrit op het eiland (1/2 dag – voor- of namiddag) € 47

U verkent het meest authentieke eiland van de Cycladen. U ontdekt Chrisopigi met 
het klooster op een rotsheuvel en twee prachtige dorpen. Laat u verrassen door de 
wondermooie vergezichten. Een aanrader! 

Delos (1/2 dag – voormiddag) € 35

Delos, de geboorteplaats van Artemis en Apollo, is het paradijs voor archeologen. 
Maar liefst 4km² vol Grieks-Romeinse ruïnes, heiligdommen en tempels. Ontdek 
samen met ons deze 'diamant' van de Cycladen, waar alle elementen van het leven 
in de klassieke oudheid te vinden zijn, zoals een groot pan-Helleens heiligdom. 
Uiteraard is er ook tijd voor een bezoek aan de havens en de shops.

Naxos (1/2 dag – voormiddag) € 45

Verken dit eiland van a tot z. De dag start alvast met een hoogtepunt: de Kouros van 
Melanes (600 v.C.) in het midden van een kleine tuin. Daarna bezoekt u de kerk van 
Drossiani in het dorp Moni. Deze 6e-eeuwse katholieke kerk is aan de binnenkant 
prachtig versierd met muurschilderingen. U doorkruist de vele kleine dorpen in het 
centrale deel van het eiland. Bovendien houdt u halt in Apiranthos, ook wel 'het 
marmeren dorp' genoemd.

Gytheon: De Dirosgrotten (1/2 dag – namiddag) € 50

In het uiterste zuiden van Peloponnesos ligt het ontoegankelijke en ietwat 
afgezonderde schiereiland Mani. Het gebied vormt een rotsachtige piek tussen de 
Golf van Messina en de Laconische Golf. In een inham aan de westelijke kust 
bevinden zich de Dirosgrotten. De belangrijkste is Glifada, een van de spectaculairste 
natuurfenomenen van Griekenland. Tijdens een 2 km lange boottocht op de 
ondergrondse rivier kunt u zich volop vergapen aan de stalagmieten, stalactieten en 
schitterende kristallen. Op de terugweg stopt de bus in Areopoli, de hoofdstad van 
Mani. De verdedigingstorens met kerken en winkels errond tonen mooi hoe de 
Mani-families vroeger hun stempel op de samenleving drukten. 

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Gezinscruise van Valletta naar Athene
Van 22 t/m 29 juli 2017



8 dagen/7 nachten

Tussen-

stop
Aankomst Vertrek

Watersport-

centrum

Zaterdag Athene 20.00 -

Zondag Nafplion 7.30 19.00 Open

Maandag Milos 8.00 24.00 Open

Dinsdag Santorini 8.00 18.00 -

Woensdag Kythira 8.00 19.00 Open

Donderdag Katakolon 8.00 18.00 Open

Vrijdag Saranda 8.00 14.00 Open

Vrijdag Corfu 17.00 -

Zaterdag Corfu -

Inschepen van 16 tot 19 uur
Ontschepen van 8 tot 11 uur

Van Athene naar Corfu
Van 29 juli t/m 5 augustus 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben.

(1) Prijs per persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting zit al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement voor 
7 nachten (2 personen) in een Club cabine Dek B. Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en excursiekosten. 

Geldig voor een verblijf met begindatum 29/07/2017. Prijswijzigingen mogelijk conform onze algemene verkoopvoorwaarden. 
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Athene: Het nieuwe museum van de Acropolis (1/2 dag – namiddag) € 56

Zet u schrap voor een onvergetelijk bezoek aan het prachtige museum van de 
Acropolis (open sinds 20 juni 2009) met een aanbod om u tegen te zeggen: de 
kariatiden, het fries van het Parthenon ... Daarna ontdekt u tijdens een 
panoramische tour alle hoogtepunten van deze indrukwekkende hoofdstad!



Santorini: Akrotiri en Oia (1/2 dag – voormiddag) € 64

Na een boottocht langs de caldera (krater) komt u aan in Akrotiri. Deze stad uit de 
bronstijd raakte bedolven onder vulkanisch afval na een uitbarsting in 1530 v.C. 
Sinds die natuurramp wordt de stad beschermd door een dikke laag 
ondoordringbare puimsteen. In Akrotiri ontdekt u geplaveide steegjes en pleintjes, 
maar ook huizen waarvan de trappen, deuren en ramen gedeeltelijk bewaard zijn 
gebleven. De stad biedt u een mooi beeld van de Cycladische bloeiperiode. Daarna 
doorkruist u het eiland en geniet u volop van de wondermooie landschappen. Na 
uw bezoek rijdt u met de bus naar de heuvelrug van het eiland. Daar wachten u 
fantastische panorama's en het pittoreske dorp Oia. Neem er rustig de tijd om rond 
te wandelen in de typische steegjes met wit-blauwe huizen. Daarna rijdt u naar 
Fira, waar een panoramisch weggetje naar de kabelbaan leidt. Het uitzicht over de 
zee is er adembenemend!

Milos: Milos in al zijn facetten (1/2 dag – voormiddag) € 54

Milos is de bakermat van de eeuwenoude geschiedenis van de Cycladen. Tijdens 
deze panoramische tour ontdekt u de prachtige omgeving en verlaten 
landschappen van dit bekoorlijke eiland. In Plaka kunt u volop de traditionele 
architectuur bewonderen. U bezoekt er het Romeinse theater in marmer en ziet 
met eigen ogen het bekendste beeld aller tijden: de Venus van Milo.

Nafplion: Mycene en Epidaurus (1/2 dag – voormiddag) € 72

Mycene was het startpunt van de expeditie tegen Troje. En hier werd Agamemnon
bij zijn thuiskomst door de minnaar van zijn echtgenote Clytaemnestra vermoord. 
Ontdek de alom bekende Leeuwenpoort, het adembenemende uitzicht vanuit het 
paleis en het graf van Agamemnon.
De volgende halte van deze excursie is Epidaurus. Op het programma: het theater 
en de prachtige natuur. Het is dan ook niet toevallig dat Asklepios, god van de 
geneeskunde, hier zijn eerste kabinet opende.

Santorini: eiland Nea Kameni (1/2 dag – namiddag) € 45 

U gaat per boot op verkenning van de bekende caldera (krater) op Nea Kameni. Na 
een wandeling van 30 minuten staat u op de top van het eiland, met een 
fantastisch zicht op de vulkanische rotsformaties. Daarna vaart u naar de thermale 
bronnen, waar het heerlijk toeven is in het lauwe water...

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Athene naar Corfu
Van 29 juli t/m 5 augustus 2017



Saranda: Butrint (1/2 dag – voormiddag) € 50                                                  

Ga op ontdekking in het zuidoostelijke punt van het schiereiland Ksamil. Groene 
vlakten, meren, rivieren... het is er allemaal te vinden. In Butrint bezoekt u de 
bijzonder goed bewaarde ruïnes. Een gids toont u de omwallingen, het theater, de 
tempels en de thermen tijdens een wandeling in de schaduw van de bomen. 
Daarna reist u verder naar de heuvel in Lëkurës, waar u een prachtig zicht over de 
stad Saranda wacht.

Katakolon: Olympia (1/2 dag – voormiddag) € 69

Olympia is een van de meest prestigieuze sites uit de klassieke oudheid in 
Griekenland. De stad ligt in een rustige en milde omgeving die ideaal was om de 
Grieken samen te brengen. Ontdek stap voor stap de sprekende restanten van dit 
heiligdom waar de Olympische Spelen werden gehouden. Dit feestelijke evenement 
was zo belangrijk dat de tussenperiode van vier jaar als enige geldige chronologie in 
heel Griekenland gold, en dit sinds de eerste officiële spelen in 776 v.C. In het 
museum vindt u zowat alle schatten die ooit op de site werden gevonden.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Athene naar Corfu
Van 29 juli t/m 5 augustus 2017



8 dagen/7 nachten

Tussen-

stop
Aankomst Vertrek

Watersport-

centrum

Zaterdag Corfu 24.00 -

Zondag Parga 7.30 15.00 Open

Maandag Dubrovnik 8.00 24.00 -

Dinsdag Vis 8.00 18.00 Open

Woensdag Hvar 8.00 22.00 -

Donderdag Zadar 7.00 19.00 -

Vrijdag Venetië 8.00 19.30 -

Zaterdag Ravenna 7.00 -

Inschepen van 16 tot 20 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

Van Corfu naar Ravenna
Van 5 t/m 12 augustus 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen 
voorleggen. Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben.

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten in 
een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 05/08/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

Corfu: Paleokastritsa (1/2 dag – namiddag) € 55

Paleokastritsa, een van de meest pittoreske en bekende sites van Corfu, zag zijn 
populariteit stijgen tijdens de Engelse bezetting. De kleine agglomeratie werd 
gebouwd rond zes baaien met zandstranden, met daarrond uitgeholde kliffen 
met grotten en lage heuvels met pijnbomen. U bezoekt er het klooster Panagia
Theotokou, gesticht in 1228, maar het huidige gebouw dateert van de 18e en 
19e eeuw. Vanaf de weg hebt u een mooi uitzicht over de gekartelde kustlijn van 
Paleokastritsa. Op de terugweg houdt u even halt in de stad Corfu en bezoekt u 
onder meer de kerk van de Heilige Spiridon uit 1589.

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE



Dubrovnik: de middeleeuwse stad Dubrovnik (1/2 dag – voormiddag) € 68

De excursie begint met een panoramische bustour tot aan een uitzichtpunt 
waar u een mooi beeld krijgt van de hele stad. Daarna gaat u te voet op pad in de 
'enige stad ter wereld van steen en licht'. U loopt langs de Placa (of Stradun), de 
rechte hoofdstraat van de oude stad. Alle huizen hebben er vier verdiepingen met 
gewelfde portalen en zijn – net als de straat – opgetrokken in lichtgekleurde 
stenen. Bij elke stap komt het verleden dichterbij ... Denk maar aan het 
franciscanenklooster, waarvan het kloostergebouw een 14e-eeuws meesterwerk is. 
Hier vindt u vandaag nog de oudste apotheek van Europa (uit de middeleeuwen). 
Het Paleis van de Rector is een van de mooiste gebouwen van de stad. In het 
zeevaartmuseum leert u alles over de maritieme geschiedenis en tradities van het 
land. Na afloop van het geleide bezoek kunt u nog even vrij rondlopen in de stad 
voordat u terugkeert naar het cruiseschip. 

Dubrovnik: Dubrovnik en Cavtat (1 dag) € 148

U gaat te voet op pad in de 'enige stad ter wereld van steen en licht'. De Placa (of
Stradun) is de rechte hoofdstraat van de oude stad. Het Paleis van de Rector is een
van de mooiste gebouwen van de stad. In het zeevaartmuseum leert u alles over de
maritieme geschiedenis en tradities van het land. Ook het franciscanenklooster is
zeker een bezoekje waard. Het kloostergebouw is namelijk een 14e-eeuws
meesterwerk waar u vandaag nog de oudste apotheek van Europa vindt (uit de
middeleeuwen). Daarna vertrekt u naar de kust van Zupa en zet u uw reis verder
naar het binnenland. In Konavle staat een lokale lunch voor u klaar. U gaat
vervolgens op verkenning in Cavtat, een oude kuststad die de Grieken hebben
opgericht. Hier vindt u nog alle charme van een oud haventje aan de Côte d’Azur.
Neem uw tijd om te genieten van het prachtige zeelandschap.

Dubrovnik: op het dak van Dubrovnik (1/2 dag – voormiddag) € 45

U loopt langs de Placa (of Stradun), de rechte hoofdstraat van de oude stad. Alle 
huizen hebben er vier verdiepingen met gewelfde portalen en zijn – net als de 
straat – opgetrokken in lichtgekleurde stenen. Daarna neemt u de trap naar de 
stadsomwalling van Dubrovnik. Die is 1940 m lang en bestaat uit een reeks 
bastions, torens en ondergrondse gangen. Aan dit stadsdeel heeft deze 
wondermooie middeleeuwse stad haar reputatie te danken. U bent dan ook niet in 
Dubrovnik geweest als u niet op de stadsomwalling hebt gelopen! U krijgt er niet 
alleen een indrukwekkend zicht over Dubrovnik, maar ook over de Adriatische Zee. 

Hvar: rondrit op het eiland (1/2 dag – voormiddag) € 69

Tijdens de busrit komt u ogen tekort, want de adembenemende vergezichten, 
pittoreske dorpen, weelderige wijngaarden en lavendelvelden volgen elkaar in 
ijltempo op. U houdt halt in Stari Grad, de oudste stad van het eiland (gesticht door 
de oude Grieken in 385-384 v.C.). Daar maakt u een heerlijke wandeling langs 16e-
en 17e-eeuwse gebouwen in barokke en renaissancestijl. Daarna is het tijd voor 
een bezoek aan het dominicanenklooster. Voor u terugkeert naar het schip, stopt 
de bus nog even aan een wijnkelder in Vrbovska voor een degustatie van lokale 
wijnen en specialiteiten.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Corfu naar Ravenna
Van 5 t/m 12 augustus 2017



Zadar: historisch Zadar (1/2 dag – voormiddag) € 41

Een gids loodst u door de historische stad Zadar, het culturele centrum van het oude 
Dalmatië. Alle belangrijke monumenten passeren de revue: de Sint-Donatuskerk, de 
kathedraal van de Heilige Anastasia en het bekende 'Goud en zilver van Zadar', een 
merkwaardige collectie gewijde kunst en religieuze schilderijen. U krijgt ook de tijd 
om op eigen houtje het stadscentrum te verkennen. 

Zadar: nationaal park Plitvice (1 dag) € 148

Kroatië heeft ook heel wat natuurpareltjes te bieden. Zo is er het nationale park 
Plitvice halfweg tussen Zadar en Zagreb. De Plitvicemeren staan sinds 1979 op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco. Terecht, want ze vormen een prachtig plaatje. 
Over een lengte van 17 km storten zestien kristalblauw-groene meren en poelen 
zich trapsgewijs in elkaar. De kletterende watervallen zorgen voor een wondermooi 
spektakel. De waterpartijen zijn onderling met elkaar verbonden met maar liefst 92 
watervallen. U bezoekt de meren tijdens twee wandelingen van één uur (rustig 
tempo). Tussendoor maakt u een leuk boottochtje van 20 minuten. 

Het prachtige Venetië (1/2 dag – voormiddag) € 74

De gids wacht u op aan het San Marcoplein, het hart van Venetië. De basiliek, de 
klokkentoren en het dogepaleis aan dit plein zijn wondermooi qua architectuur, 
kleuren en lichtspel. U bezoekt het dogepaleis, waar de Byzantijnse, gotische en 
renaissancestijl in elkaar overvloeien. Met de overdadig gedecoreerde zalen wilde 
men destijds buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders de ogen uitsteken. Daarna 
volgt een rondleiding in de San Marcobasiliek, een van de mooiste kerken ter 
wereld met o.a. de mozaïeken in de gevel, de sculpturen aan het hoofdportaal en de 
bekende bronzen paarden. De basiliek is een ongeziene mix van oosterse en 
westerse invloeden en illustreert perfect de nauwe band tussen Venetië en 
Byzantium.

Zadar: de watervallen van Krka (1/2 dag – voormiddag) € 79

Een zeer mooie uitstap in de natuur! Na een prachtige busrit langs de kust komt u 
aan in het nationaal park Krka. U ontdekt er de spectaculaire watervallen en de 
weelderige – bijna tropische – vegetatie (mogelijkheid tot zwemmen beneden aan 
de watervallen). 

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Corfu naar Ravenna
Van 5 t/m 12 augustus 2017



Venetië: de eilanden Burano en Torcello (1/2 dag – namiddag) € 58 

De lagune van Venetië is met zijn 550 km² de grootste van Italië. De lagune is 
ontstaan op de plaats waar rivieren uit de Alpen en de Apennijnen samenkomen. 
Een veertigtal eilanden (Venetië niet meegerekend) spreiden zich uit over een 
oppervlakte van 4000 ha. U vaart met de boot naar de belangrijkste eilanden in het 
noorden. U bezoekt het eiland Torcello, dat in de 6e eeuw maar liefst 20.000 
inwoners telde. Vandaag wonen er nog zestig mensen en alleen de kathedraal van 
Santa Maria Assunta is nog een getuige van die vergane glorie. De kathedraal 
dateert uit 639 en is daarmee het oudste gebouw in de lagune. Wedden dat u stil 
wordt van het lichtspel van de mozaïeken? Daarna bezoekt u het erg kleurrijke 
eiland Burano. De inwoners leven er van de visvangst en het kantklossen. In de 16e 
eeuw was de kant van Burano zo fijn dat hij de naam 'punto in aria' (naaldkant) 
kreeg.

Venetië: het dogemuseum (1/2 dag – voormiddag) € 70

Samen met onze lokale gids bezoekt u dit prachtige museum. De collectie 
hedendaagse werken (bijna 2500 werken zijn in handen van de François Pinault 
Foundation) is een van de grootste ter wereld. Mede daarom trekt dit museum 
bezoekers uit de hele wereld aan.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Corfu naar Ravenna
Van 5 t/m 12 augustus 2017



Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Ravenna 20.00 -

Zondag Rovinj 8.00 24.00 Gesloten

Maandag Rab 8.00 16.00 Gesloten

Dinsdag Split 7.30 19.00 Gesloten

Woensdag Mljet 7.30 13.30 Gesloten

Woensdag Korcula 16.00 24.00 Gesloten

Donderdag Dubrovnik 8.00 24.00 Gesloten

Vrijdag Kotor 8.00 15.00 Gesloten

Zaterdag Corfu 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9.30 tot 11 uur

Familiecruise

8 dagen/7 nachten

Familiecruise van Ravenna naar Corfu
Van 12 t/m 19 augustus 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

Aan boord van de Club Med 2 leeft iedereen op zijn 
eigen ritme, voor ultiem vakantiegeluk met het gezin!  
Onder leiding van onze G.O leven de kinderen zich 
volop uit, terwijl u lekker languit van de 
onbekommerde rust geniet. Uw kleine schatten 
vervelen zich trouwens nooit, want zowel aan boord 
als aan wal valt meer dan genoeg te beleven.

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten in 
een Club cabine Dek B. 

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 12/08/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2542/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE
Ravenna (1/2 dag – namiddag) € 58

U reist met de bus naar de belangrijkste monumenten van Ravenna. U begint bij de 
6e-eeuwse basiliek van San Vitale, die bekendstaat om haar mozaïeken. Daarna trekt 
u naar het mausoleum van Galla Placidia, de zus van de laatste keizer van Rome. Dit 
monument kent internationale faam dankzij de magnifieke mozaïeken, die trouwens 
de oudste en best bewaarde van de stad zijn. Daarna bezoekt u het graf van de 
Florentijnse schrijver Dante, die in 1321 in Ravenna is overleden. De volgende halte is 
de basiliek van Sant’ Appolinare Nuovo. Ook hier vindt u mooie mozaïeken uit de 6e 
eeuw. Tot slot kunt u vrij rondwandelen in de stad voordat u opnieuw aan boord van 
het schip gaat. 



Rovinj: Istrian Hilltops (1/2 dag – namiddag) € 55

Kent u het binnenland van Istrië? Ruil de kust in voor het binnenland en geniet van 
adembenemende landschappen. In Istrië zitten prachtige dorpen verscholen. De 
omwallingen die indringers moesten buitenhouden, zijn vaak nog intact. Deze 
dorpen met stenen huizen en geplaveide straten nemen u mee in de tijd: van de 
middeleeuwen tot de Venetiaanse periode.
Laat u inspireren door de oude legendes en ga op zoek naar de geheimen van de 
stadjes uitgehouwen in steen boven op de groene heuvels nabij het woud van 
Motovun! Volgens een legende zouden er lange tijd reuzen in de vallei van de Mirna 
gewoond hebben. Ze waren zo groot dat ze de bewoners bouw- en 
houwgereedschap hebben gegeven om de kleine steden op de omliggende heuvels 
te bouwen. 
Tijdens deze excursie krijgt u de kans om de bekende streekproducten op basis van 
truffel en de lokale wijn te proeven.

Rovinj: Porec en Rovinj (1/2 dag – voormiddag) € 50

De excursie begint met een panoramische bustour tot in Porec. Dit is een van de 
mooiste parels van Istrië, want de stad is zowat een monument op zich! 
Wandel door de steegjes en ontdek de Venetiaanse invloeden in de architectuur. 
Porec is bekend voor de Eufrasiusbasiliek, die op de werelderfgoedlijst van de 
Unesco staat. U krijgt nog even de tijd om vrij rond te wandelen voordat u 
terugkeert naar Rovinj. Rovinj is een van de meest fotogenieke steden aan de 
Middellandse Zee. Dit voormalige vissersdorp is vandaag een toeristische badplaats. 
De middeleeuwse straatjes, de hartelijke sfeer... De stad betovert als geen ander. 
Wat u zeker moet gezien hebben: de Sint-Eufemiakerk, waar relikwieën van de 
heilige worden bewaard. Een van de mooiste barokke bouwwerken in Istrië. 

Rovinj: Pula (1/2 dag – voormiddag) € 50

Helemaal in het zuiden van het schiereiland Istrië wacht u het bijzondere Pula. Deze 
bruisende stad mengt als geen andere moderne met oude elementen, zoals de vele 
vestingen. Heerlijke voetgangerssteegjes, Romeinse monumenten, grote arena's, 
poorten uit de 1e eeuw en kerken ... Pula verrast gegarandeerd! In het begin van de 
20e eeuw kende de stad haar toppunt van mondaine glorie, want de hele 
Oostenrijks-Hongaarse aristocratie was verliefd geworden op dit vakantieoord met 
een heerlijk mild klimaat. 

Split: Trogir en de watervallen van Krka (1 dag) € 158

Een zeer mooie uitstap die natuur en cultuur combineert! Na een prachtige busrit 
langs de kust komt u aan in het nationaal park van Krka. U ontdekt er de 
spectaculaire watervallen en de weelderige – bijna tropische – vegetatie 
(mogelijkheid tot zwemmen beneden aan de watervallen). Daarna gaat u lunchen in 
de buurt van Trogir. Deze middeleeuwse stad op een eiland staat op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco. U krijgt een rondleiding langs de mooiste plekjes 
van de oude stad, waaronder de Sint-Laurenskathedraal met de prachtige romaanse 
portiek. 

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Familiecruise van Ravenna naar Corfu
Van 12 t/m 19 augustus 2017



Split en het paleis van Diocletianus (1/2 dag – voormiddag) € 57

U gaat te voet op pad in de oude stad. Het bekende paleis van Diocletianus is 
eigenlijk uitgegroeid tot een stadscentrum van 3000 inwoners, die al meer dan 1600 
jaar in de grandioze overblijfselen van dit paleis wonen. In 615 zochten de inwoners 
van het oude Salone er hun toevlucht. Ze hergebruikten de monumenten en stenen 
om huisjes te bouwen. Het resultaat is prachtig! In het metselwerk ziet u alle 
periodes uit de geschiedenis. Maak kennis met de ruime ondergrondse zalen en de 
structuur van de keizerlijke appartementen, het peristilium (plein omringd met 
zuilengalerijen), het voormalige mausoleum van Diocletianus dat nu een kathedraal 
is, de voormalige tempel van Jupiter (tegenwoordig een doopkapel) …

Split: het oude Salone en Trogir (1/2 dag – namiddag) € 60

Maak kennis met Trogir, de middeleeuwse eilandstad met omwallingen. Een kleine
schat uit de middeleeuwen, een juweel dat u steegje per steegje ontdekt. Bewonder
de Sint-Laurenskathedraal (Sveti Lovro) en de prachtige romaanse portiek. Daarna
bezoekt u de vestingen van het oude Salone, die in 78 v.C. de Romeinse hoofdstad
van deze regio was. De handelsroutes tussen het Oosten en Italië komen hier
samen, waardoor ze in de 4e eeuw een van de spilsteden van het Oost-Romeinse
Rijk was.

Korcula: rondrit op het eiland Korcula (1/2 dag – namiddag) € 53

Deze excursie geeft u een mooi beeld van het dagelijkse leven op de Dalmatische 
Eilanden. Met de bus rijdt u langs de wijngaarden, de olijvenplantages en de 
typische dorpjes Zrnovo, Pupnat en Cara.
U houdt halt in Smokvica om de beste streekwijnen te proeven, zoals de Posip, 
Rukatac en Plavac. Daarna keert u terug naar Korcula voor een wandeling in deze 
bekoorlijke stad. Samen met uw gids gaat u naar de San Marcokathedraal in het 
centrum. Dit gebouw uit de 14e tot 17e eeuw combineert romaanse, gotische en 
barokke elementen. Na dit bezoek keert u terug naar het cruiseschip.

Dubrovnik en Cavtat (1 dag) € 148

U gaat te voet op pad in de 'enige stad ter wereld van steen en licht'. De Placa (of
Stradun) is de rechte hoofdstraat van de oude stad. Het Paleis van de Rector is een
van de mooiste gebouwen van de stad. In het zeevaartmuseum leert u alles over de
maritieme geschiedenis en tradities van het land. Ook de moeite is het
franciscanenklooster. Het kloostergebouw is namelijk een 14e-eeuws meesterwerk
waar u vandaag nog de oudste apotheek van Europa vindt (uit de middeleeuwen).
Daarna vertrekt u naar de kust van Zupa en zet u uw reis verder naar het
binnenland. In Konavle staat een lokale lunch voor u klaar. U gaat vervolgens op
verkenning in Cavtat, een oude kuststad die de Grieken hebben opgericht. Hier
vindt u nog alle charme van een oud haventje aan de Côte d’Azur. Neem uw tijd om
te genieten van het prachtige zeelandschap.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Familiecruise van Ravenna naar Corfu
Van 12 t/m 19 augustus 2017



Dubrovnik: middeleeuwse stad (1/2 dag – voormiddag) € 68

De excursie begint met een panoramische busrit tot aan het uitzichtpunt, waar u 
een mooi beeld krijgt van de hele stad. Daarna gaat u te voet op pad in de 'enige 
stad ter wereld van steen en licht'. U loopt langs de Placa (of Stradun), de rechte 
hoofdstraat van de oude stad. Alle huizen hebben er vier verdiepingen met 
gewelfde portalen en zijn – net als de straat – opgetrokken in lichtgekleurde 
stenen. Bij elke stap komt het verleden dichterbij...   Denk maar aan het 
franciscanenklooster, waarvan het kloostergebouw een 14e-eeuws meesterwerk is. 
Hier vindt u vandaag nog de oudste apotheek van Europa (uit de middeleeuwen). 
Het Paleis van de Rector is een van de mooiste gebouwen van de stad. In het 
zeevaartmuseum leert u alles over de maritieme geschiedenis en tradities van het 
land. Na afloop van het geleide bezoek kunt u nog even vrij rondlopen in de stad 
voordat u terugkeert naar het cruiseschip. 

Dubrovnik: op het dak van Dubrovnik (1/2 dag – voormiddag) € 45

U loopt langs de Placa (of Stradun), de rechte hoofdstraat van de oude stad. Alle 
huizen hebben er vier verdiepingen met gewelfde portalen en zijn – net als de 
straat – opgetrokken in lichtgekleurde stenen. Daarna neemt u de trap naar de 
stadsomwalling van Dubrovnik. Die is 1940 m lang en bestaat uit een reeks 
bastions, torens en ondergrondse gangen. Aan dit stadsdeel heeft deze 
wondermooie middeleeuwse stad haar reputatie te danken. U bent dan ook niet in 
Dubrovnik geweest als u niet op de stadsomwalling hebt gelopen! U krijgt er niet 
alleen een indrukwekkend zicht over Dubrovnik, maar ook over de Adriatische Zee. 

Kotor: Kotor en Perast (1/2 dag – voormiddag) € 56

U vertrekt met de bus naar Perast, een oude kuststad in de baai van Kotor. Daar 
neemt u een boot voor een bezoek aan de mooie, barokke kerk op het eilandje 
Gospa od Škrpjela. U keert dan terug naar het oude stadsdeel van Kotor voor een 
bezoek aan de Sint-Trifunkathedraal en het marinemuseum.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Familiecruise van Ravenna naar Corfu
Van 12 t/m 19 augustus 2017



8 dagen/7 nachten

Corfu: Paleokastritsa (1/2 dag – namiddag) € 55

Paleokastritsa, een van de meest pittoreske en bekende sites van Corfu, zag zijn 
populariteit stijgen tijdens de Engelse bezetting. De kleine agglomeratie werd gebouwd 
rond zes baaien met zandstranden, met daarrond uitgeholde kliffen met grotten en 
lage heuvels met pijnbomen. U bezoekt er het klooster Panagia Theotokou. Dat werd in 
1228 gesticht, maar het huidige gebouw dateert van de 18e en 19e eeuw. 
Vanaf de weg krijgt u een mooi uitzicht over de gekartelde kustlijn van Paleokastritsa 
voorgeschoteld. Op de terugweg houdt u even halt in de stad Corfu en bezoekt u onder 
meer de kerk van de Heilige Spiridon uit 1589.

Van Corfu naar Athene
Van 19 t/m 26 augustus 2017

Vanaf € 0000/persoon(1) exclusief vervoer

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten in 
een Club cabine Dek B. 

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 19/08/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2338/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Corfu 24.00 -

Zondag Saranda 7.00 14.00 Open

Maandag Katakolon 8.00 19.00 Open

Dinsdag Kythira 8.00 18.00 Open

Woensdag Santorini 8.00 19.00 -

Donderdag Milos 8.00 24.00 Open

Vrijdag Sifnos 8.00 18.00 Open

Zaterdag Athene 7.00 -

Inschepen van 16 tot 20 uur
Ontschepen van 9 tot 11 uur



Santorini: het eiland Kameni (1/2 dag – namiddag) € 45

U gaat per boot op verkenning van de bekende caldera (krater) op Nea Kameni. Na 
een wandeling van 30 minuten staat u op de top van het eiland, met een fantastisch 
zicht op de vulkanische rotsformaties. Daarna vaart u naar de thermale bronnen, 
waar het heerlijk toeven is in het lauwe water...

Santorini: Akrotiri en Oia (1/2 dag – voormiddag) € 64

Na een boottocht langs de caldera (krater) komt u aan in Akrotiri. Deze stad uit de 
bronstijd raakte bedolven onder vulkanisch afval na een uitbarsting in 1530 v.C. 
Sinds die natuurramp wordt de stad beschermd door een dikke laag 
ondoordringbare puimsteen. In Akrotiri ontdekt u geplaveide steegjes en pleintjes, 
maar ook huizen waarvan de trappen, deuren en ramen gedeeltelijk bewaard zijn 
gebleven. De stad biedt u een mooi beeld van de Cycladische bloeiperiode. Daarna 
doorkruist u het eiland en geniet u volop van de wondermooie landschappen. Na 
uw bezoek rijdt u met de bus naar de heuvelrug van het eiland. Daar wachten u 
fantastische panorama's en het pittoreske dorp Oia. Neem er rustig de tijd om rond 
te wandelen in de typische steegjes met wit-blauwe huizen. Daarna rijdt u naar Fira, 
waar een panoramisch weggetje naar de kabelbaan leidt. Het uitzicht over de zee is 
er adembenemend!

Katakolon: Olympia (1/2 dag – voormiddag) € 69

Olympia is een van de meest prestigieuze sites uit de klassieke oudheid in 
Griekenland. De stad ligt in een rustige en milde omgeving die ideaal was om de 
Grieken samen te brengen. Ontdek stap voor stap de sprekende restanten van dit 
heiligdom waar de Olympische Spelen werden gehouden. Dit feestelijke evenement 
was zo belangrijk dat de tussenperiode van vier jaar als enige geldige chronologie in 
heel Griekenland gold, en dit sinds de eerste officiële spelen in 776 v.C. In het 
museum vindt u zowat alle schatten die ooit op de site werden gevonden.

Saranda: Butrint (1/2 dag – voormiddag) € 45

Ga op ontdekking in het zuidoostelijke punt van het schiereiland Ksamil. Groene 
vlakten, meren, rivieren ... het is er allemaal te vinden. In Butrint bezoekt u de 
bijzonder goed bewaarde ruïnes. Een gids toont u de omwallingen, het theater, de 
tempels en de thermen tijdens een wandeling in de schaduw van de bomen. Daarna 
reist u verder naar de heuvel in Lëkurës, waar u een prachtig zicht over de stad 
Saranda wacht.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Corfu naar Athene
Van 19 t/m 26 augustus 2017



Sifnos: rondrit op het eiland (1/2 dag – voor- of namiddag) € 47                                             

U verkent het meest authentieke eiland van de Cycladen. U ontdekt Chrisopigi met 
het klooster op een rotsheuvel en twee prachtige dorpen. Laat u verrassen door de 
wondermooie vergezichten. Een aanrader!
Informatie: bezoek aan een pottenbakkerij inbegrepen, de kloosters zijn niet altijd 
open voor het publiek.

Milos: Milos in al zijn facetten (1/2 dag – voormiddag) € 54                                                

Milos is de bakermat van de eeuwenoude geschiedenis van de Cycladen. 
Tijdens deze panoramische tour ontdekt u de prachtige omgeving en verlaten 
landschappen van dit bekoorlijke eiland. In Plaka kunt u volop de traditionele 
architectuur bewonderen. U bezoekt er het Romeinse theater in marmer en ziet 
met eigen ogen het bekendste beeld aller tijden: de Venus van Milo.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Van Corfu naar Athene
Van 19 t/m 26 augustus 2017



Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Athene 20.00 -

Zondag Nafplion 8.00 18.00 Open

Maandag Delos  8.00 13.00 Open

Maandag Mykonos 15.00 3.00 Open

Dinsdag Naxos 8.00 18.00 Open

Woensdag Monemvasia 8.00 16.00 Open

Donderdag Katakolon 8.00 18.00 Open

Vrijdag Op zee -

Zaterdag Valletta 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9.30 tot 11 uur

Familiecruise

8 dagen/7 nachten

Familiecruise van Athene naar Valletta
Van 26 augustus t/m 2 september 2017

Aan boord van de Club Med 2 leeft iedereen op zijn
eigen ritme, voor ultiem vakantiegeluk met het gezin!  
Onder leiding van onze G.O leven de kinderen zich 
volop uit, terwijl u lekker languit van de 
onbekommerde rust geniet. Uw kleine schatten 
vervelen zich trouwens nooit, want zowel aan boord 
als aan wal valt meer dan genoeg te beleven.

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten in 
een Club cabine Dek B.        

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 26/08/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2202/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Athene: museum van de Acropolis (1/2 dag – namiddag) € 56

Zet u schrap voor een onvergetelijk bezoek aan het prachtige museum van 
de Acropolis met een aanbod om u tegen te zeggen: de kariatiden, het fries
van het Parthenon... 



Naxos: verplaatsing naar het strand (1/2 dag – namiddag) € 17

We brengen u naar Agia Anna in Naxos voor een heerlijke namiddag aan het strand.

Nafplion: Mycene en Epidaurus (1/2 dag – voormiddag) € 72

Mycene was het startpunt van de expeditie tegen Troje. En hier werd Agamemnon 
bij zijn thuiskomst door de minnaar van zijn echtgenote Clytaemnestra vermoord. 
Ontdek de alom bekende Leeuwenpoort, het adembenemende uitzicht vanuit het 
paleis en het graf van Agamemnon.
De volgende halte van deze excursie is Epidaurus. Op het programma: het theater 
en de prachtige natuur. Het is dan ook niet toevallig dat Asklepios, god van de 
geneeskunde, hier zijn eerste kabinet opende.

Naxos (1/2 dag – voormiddag) € 45

Verken dit eiland van a tot z. De dag start alvast met een hoogtepunt: de Kouros 
van Melanes (600 v.C.) in het midden van een kleine tuin. Daarna bezoekt u de kerk 
van Drossiani in het dorp Moni. Deze 6e-eeuwse katholieke kerk is aan de 
binnenkant prachtig versierd met muurschilderingen. U doorkruist de vele kleine 
dorpen in het centrale deel van het eiland. Bovendien houdt u halt in Apiranthos, 
ook wel 'het marmeren dorp' genoemd.

Delos (1/2 dag – voormiddag) € 35

Delos, de geboorteplaats van Artemis en Apollo, is het paradijs voor archeologen. 
Maar liefst 4 km² vol Grieks-Romeinse ruïnes, heiligdommen en tempels. Ontdek 
samen met ons deze 'diamant' van de Cycladen, waar alle elementen van het leven 
in de klassieke oudheid te vinden zijn, zoals een groot pan-Helleens heiligdom. 
Uiteraard is er ook tijd voor een bezoek aan de havens en de shops.

Katakolon: Olympia (1/2 dag – voormiddag) € 69

Olympia is een van de meest prestigieuze sites uit de klassieke oudheid in 
Griekenland. De stad ligt in een rustige en milde omgeving die ideaal was om de 
Grieken samen te brengen. Ontdek stap voor stap de sprekende restanten van dit 
heiligdom waar de Olympische Spelen werden gehouden. Dit feestelijke evenement 
was zo belangrijk dat de tussenperiode van vier jaar als enige geldige chronologie in 
heel Griekenland gold, en dit sinds de eerste officiële spelen in 776 v.C. In het 
museum vindt u zowat alle schatten die ooit op de site werden gevonden.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Familiecruise van Athene naar Valletta
Van 26 augustus t/m 2 september 2017



8 dagen/7 nachten

Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Valletta 8.00 24.00
-

Zondag Gozo 8.00 17.00 Open

Maandag Syracuse 8.00 24.00 -

Dinsdag
Giardini 
Naxos  

8.00 19.00
Open

Woensdag Lipari 8.00 18.00 Open

Donderdag Sorrente 8.00 20.00 Open

Vrijdag Agropoli 8.00 18,00 Open

Zaterdag Napels 8.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9.30 tot 11 uur

Yogacruise van Valletta naar Napels
Van 2 t/m 9 september 2017

Valletta: M’Dina by night (avond) € 41

Na het diner proeft u tijdens een avondwandeling van de charmes van de stad 
M’dina. De voormalige hoofdstad van Malta ligt op 10 km van Valletta, op 210 m 
hoogte op een uitstekende rots. De stad lijkt al eeuwenlang versteend rond haar 
middeleeuwse huizen en Normandische paleizen. M'Dina telt vandaag amper 500 
inwoners. Samen met de gids snuift u de gezellige sfeer op in de vele straatjes.

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 7 nachten in 
een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 02/09/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 1998/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Extra Yogapakket € 100 per persoon

Aan de Middellandse Zee is het leven lekker 
ontspannen. Het pakket 'Introductie tot yoga' speelt 
hier handig op in. Met maximaal vijftien personen 
geniet u van een deugddoende yogasessie. De ervaren 
en technisch opgeleide lesgevers begeleiden zowel 
beginnende als gevorderde yogi vanuit een unieke 
combinatie van traditionele en moderne elementen. 
Rol samen met hen uw matje uit aan boord van het 
schip.



Syracuse: Syracuse door de eeuwen heen (1/2 dag – voormiddag) € 67

Het eiland Ortigia is het kloppende hart van Syracuse. Loop te voet door de straatjes 
van de Città Vecchia en snuif er de volkse sfeer op: de Piazza Pancali met de ruïnes 
van de tempel van Apollo uit de 6e eeuw v.C., en de Piazza Archimede met de 
bekende fontein. U bezoekt de kathedraal van Syracuse, een barok meesterwerk dat 
is gebouwd op de oude tempel van Minerva. Daarvan zijn nog twaalf Dorische zuilen 
overgebleven. Het bezoekt eindigt aan de fontein van Arethusa, de legendarische 
bakermat van de stad. Bewonder de mooiste vestingen van het Griekse en 
Romeinse Syracuse: het Romeinse amfitheater in de rotsen, de bekende groeven 
(Latomia) met onder meer het befaamde 'Oor van Dionysius' en uiteraard het 
Griekse theater, een van de grootste hellenistische theaters ter wereld.

Gozo: historisch Gozo (1/2 dag – voormiddag) € 57

U start uw bezoek met de historische site Ggantija en het oudste monument ter 
wereld: de twee 6 m hoge tempels dateren van 3600 v.C. Daarna trekt u naar de 
hoofdstad Victoria. In een taverne kunt u proeven van allerlei streekproducten. Via 
de panoramische route rijdt u verder naar de site Dwejra, een uniek 
natuurfenomeen.

Giardini Naxos: busreis naar de Etna (1/2 dag – voormiddag) € 48

Na een mooie panoramische route aan de voet van Taormina rijdt u met de bus 
rond de krater Silvestri op 1986 m hoogte. Zo krijgt u een mooi beeld van de 
verschillende stromen. Daarna krijgt u 45 minuten om vrij rond en in de krater te 
wandelen. Of om van een kop koffie te genieten in de bar aan de stopplaats.

Giardini Naxos: de Etna en Taormina (1 dag – vrije lunch) € 68

U doorkruist Giardini Naxos, opgericht door de Grieken in de 8e eeuw v.C., en rijdt 
daarna met de bus naar de Etna. Van op de heuvels van de bekende vulkaan hebt u 
een schitterend zicht op de Golf van Catania. Ook de diverse teelten op de flanken 
van de Etna (druivenranken, orchideeën enz.) zijn een streling voor het oog.  In het 
tweede deel van de excursie trekt u naar Taormina. Daar kunt u lunchen in een 
restaurant naar keuze en naar hartenlust rondwandelen voordat de bus u opnieuw 
naar Giardini Naxos brengt.   

Giardini Naxos: de wondere wereld van de Etna (1/2 dag – namiddag) € 139

De grootste vulkaan van Europa (3323 m) heeft een indrukwekkend palmares, want 
sinds de antieke oudheid is hij al meer dan 140 keer uitgebarsten. De vulkaan is nog 
elk jaar actief, waardoor de omgeving er telkens weer anders uitziet. Langs de 
pittoreske weg van Naxos naar de eerste krater volgen de prachtige vergezichten 
elkaar op. Daarna ontdekt u per kabelbaan en 4x4 minibus het maanlandschap van 
de kraters op 2900 m hoogte. Te voet gaat het verder tot aan de recentste 
lavastromen.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Yogacruise van Valletta naar Napels
Van 2 t/m 9 september 2017



Lipari: Lipari (1/2 dag – voormiddag) € 62

U start de dag met een bustour op het eiland. Geniet van het adembenemende 
uitzicht over de andere Eolische eilanden en de indrukwekkende 
puimsteengroeve… Daarna keert u met de bus terug naar Lipari en trekt u te 
voet naar de citadel. Boven op de heuvel wacht u het mooiste archeologische 
museum van Europa (met enkele kruiken en voorwerpen die duikers van Club 
Med hebben ontdekt). Via de trappen keert u rustig terug naar de boot. Of ga 
eerst nog even heerlijk kuieren in de straatjes aan de haven Marina Corta.

Sorrente: Pompeï (1/2 dag – voormiddag) € 75

In 79 gebeurde de grootste natuurramp uit de klassieke oudheid: de uitbarsting 
van de Vesuvius. De stad Pompeï raakte bedolven onder de lava, waardoor het 
leven er als het ware versteende. Pompeï was een van de bloeiendste steden 
van het Romeinse Rijk. Vandaag is de site een stille getuige van de pracht en 
tradities van een gemeenschap die floreerde in de 1e eeuw.  Laat u tijdens deze 
wandeling op sleeptouw nemen lans de geplaveide straten... Ontmoeting met 
een verleden dat verrassend levensecht aanvoelt.

Giardini Naxos: Taormina en zijn theater (1/2 dag – voormiddag) € 60

Taormina is het Saint-Tropez van Sicilië, maar dan op een berg. De Duitse, 
Franse en vooral Engelse reizigers uit de 19e eeuw ontdekten dit natuurlijke 
'balkon op de zee' en maakten er een romantisch paradijs van. De vele hotels en 
villa's met prachtige bloementuinen geven het geheel een aparte toets. Na de 
laatste lus van de Via Pirandello duikt plots het middeleeuwse stadje op... Netjes 
verzorgd, opgepoetst en herschilderd zoals een toneeldecor. Het toppunt van 
perfectie! U bezoekt de stad, het theater en het 'balkon op de zee'. Vrije tijd.

Agropoli: Paestum (1/2 dag – voormiddag) € 66

Paestum werd gesticht in 600 v.C. door Grieken uit Sybaris, een grote Griekse 
stad in Calabrië. Ze noemden de stad Poseidon, naar de Griekse god van de zee. 
In 273 v.C. palmden de Romeinen de stad in en doopten ze deze om tot 
Paestum. Na de talrijke aanvallen van de Saracenen bleef de stad rond de 9e 
eeuw verlaten achter. Paestum raakte vergeten en geleidelijk aan bedolven, tot 
de Napolitaanse koning in de 17e eeuw tijdens wegenwerken de drie uitstekend 
bewaarde tempels ontdekte. Het zijn de drie best bewaarde Griekse tempels in 
Italië. Absoluut de moeite!

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Yogacruise van Valletta naar Napels
Van 2 t/m 9 september 2017



Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Zaterdag Napels 20.00 -

Zondag Capri 9.00 20.00 Gesloten

Maandag Ponza  8.00 19.00 Open

Dinsdag Civitaveccia 8.00 20.00 -

Woensdag
Golf van 
Aranci

8.00 18.00 Open

Donderdag Bonifacio 8.00 17.00 Open

Vrijdag Elbe 8.00 19.00 Open

Zaterdag Nice 7.00 19.00 -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 8.30 tot 11 uur

Extra Bridgepakket € 100 per persoon

8 dagen/7 nachten

Bridgecruise van Napels naar Nice
Van 9 t/m 16 september 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

Napels: Panoramische tour van Napels (1/2 dag – namiddag) € 40

De tour start in Mergellina en op de heuvel Posillipo, , twee plekken waar u een 
prachtig uitzicht over de Golf van Napels krijgt. Daarna trekt u richting Castel
Nuovo, hét symbool van de architectuur van de stad. De bus brengt u naar het 
koninklijk paleis, waarvan de voorgevel versierd is met beelden van alle 
Napolitaanse koningen. Daarna volgt het Teatro San Carlo, een van de oudste 
operagebouwen in Europa. Tot slot kunt u vrij rondwandelen aan de Piazza
Plebiscito voordat u opnieuw aan boord van het schip gaat.

Pure magie! Een erkend toernooi, speciaal voor u. 
Biedingen, eerste slag, flankspel... Tijdens dit technisch 
hoogstaande evenement komen alle aspecten van het 
spel aan bod. De demonstraties vinden plaats tijdens het 
toernooi en alle niveaus zijn welkom. Geen licentie 
vereist. We organiseren ook conferenties waarbij u 
enkele geheimen aan elkaar kunt verklappen... Het zicht 
op de Middellandse Zee krijgt u er gratis bij!

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 
personen) voor 7 nachten in een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 09/09/2017. 
Prijswijzigingen mogelijk conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende 

reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2202/persoon(1) exclusief vervoer

Opening van het watersportcentrum afhankelijk van het weer en/of de lokale 
autoriteiten. 

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE



Civitavecchia: Rome (1 dag – vrije lunch) € 86

U bezoekt eerst de bekende Trevifontein en de Piazza di Spagna. Van op dit 
prachtige plein hebt u een magnifiek zicht op de kerk Trinità dei Monti. Ook zeker 
de moeite: de Piazza Navona, die zijn 'arenavorm' dankt aan het oude stadion van 
Domitianus. Het stadsbezoek eindigt aan het Pantheon (gebouwd in 118). Na de 
lunch kunt u nog wat vrij rondwandelen of iets bezoeken. 

Golf van Aranci: de eilandengroep La Maddalena (1/2 dag – namiddag) € 58

Tussen Corsica en Sardinië, in de Straat van Bonifacio, ligt de eilandengroep La 
Maddalena. De eilanden maken deel uit van het Parco Nazionale dell'Arcipelago di 
La Maddalena. De hele eilandengroep – zee én land – is volledig beschermd. Na een 
busrit naar de haven van Palau neemt u de veerboot naar Maddalena, het grootste 
van de zeven eilanden. U maakt er een panoramische tour van het eiland en 
bezoekt daarna het charmante, gelijknamige stadje. Daarna kunt u vrij rondlopen, 
shoppen of aan zee gaan wandelen. Na deze excursie keert u met de veerboot en de 
bus terug naar het cruiseschip.

Golf van Aranci: Costa Smeralda (1/2 dag – voormiddag) € 44

U rijdt met de bus langs de panoramische route naar Cala di Volpe en Porto Cervo. 
Bewonder de ongerepte landschappen! In 1962 stichtten enkele financiers, onder 
leiding van prins Karim Aga Khan, het Consortium Costa Smeralda. Onder hun 
impuls hebben zich enkele badsteden ontwikkeld die tot ver buiten de landsgrenzen 
bekend zijn. Porto Cervo, dat u bezoekt, vormt het hart van de Costa Smeralda. 
Flaneer er tussen de luxeboetieks en ga naar de wijk Sottopiazza. De huizen met de 
typische balkons en ramen ademen de couleur locale.  Daarna reist u verder naar 
Baja Sardinia, dat in een baai met kristalhelder water ligt. Neem uw tijd om van het 
fantastische uitzicht over Caprera en de andere eilanden te genieten voordat u 
opnieuw de bus naar het cruiseschip neemt.

Diepzeeduiken in de Golf van Aranci en Bonifacio

Vergaap u aan de wondere onderwaterwereld van de Middellandse Zee.
U vindt alle prijzen op www.clubmed.be/nl/cruises

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Bridgecruise van Napels naar Nice
Van 9 t/m 16 september 2017



Extra Golfpakket 
€ 910 per persoon

Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Woensdag Nice 20.00 -

Donderdag Porquerolles 8.00 14.00 -

Vrijdag Mahon 8.00 19.00 -

Zaterdag Ibiza 9.00 3.00 -

Zondag Op zee 
-

Maandag Málaga 8.00 20.00 -

Dinsdag Cádiz 8.00 20.00 -

Woensdag Portimao 8.00 17.00 -

Donderdag Lissabon 8.00 -

Vrijdag Lissabon -

Inschepen van 16 tot 19 uur 
Ontschepen van 9 tot 11 uur

10 dagen/9 nachten

Golfcruise van Nice naar Lissabon
Van 11 oktober t/m 20 oktober 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben.

Het Golfpakket omvat 5 green fees (Golf Son Parc 
Menorca in Mahon, Cala Golf in Málaga, Sherry Golf 
Jerez in Cádiz, Onyria Palmares in Portimao en Penha 
Longa in Lissabon). 
Golftrolley en -cart op bepaalde golfbanen, verplaatsing 
heen/terug, vervoer van de tassen en begeleiding door 
één of twee PGA-pro's.   Licentie 2017 verplicht.
Maximale handicap: 35 voor dames en 28 voor heren.

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 9 nachten in 
een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 11/10/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2202/persoon(1) exclusief vervoer

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Málaga (1/2 dag – voormiddag) € 67

U maakt een panoramische bustour door het historische en het moderne centrum 
van Málaga. Na een bezoek aan de prachtige kathedraal in de Spaanse 
renaissancestijl gaat uw trip verder naar de Gibralfaro. Van op deze heuvel geniet u 
van een zeer mooi uitzicht over de stad en de haven. De volgende halte is een 
bodega waar de lokale Málaga Virgen aperitiefwijn wordt gerijpt. Een prima begin 
van de avond!



Wandeling in Cádiz (1/2 dag – voormiddag) € 42

Cádiz is de oudste stad van Europa. Ontdek de vele historische monumenten, 
waaronder de Plaza de España en de Calle Antonio López. Dit is echt een 
openluchtmuseum voor schone kunsten. Bezoek daarna het archeologiemuseum en 
de kerk San Felipe Neri. Sluit uw stadsbezoek af met een gratis degustatie van 
Spaanse wijnen en tapas.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Golfcruise van Nice naar Lissabon
Van 11 oktober t/m 20 oktober 2017



Trans-Atlantische najaarscruise 

Tussenstop Aankomst Vertrek
Watersport-

centrum

Vrijdag Lissabon 21.00 -

Zaterdag Op zee -

Zondag Op zee -

Maandag Funchal 8.00 18.00 -

Dinsdag Op zee -

Woensdag Op zee -

Donderdag Op zee -

Vrijdag Op zee -

Zaterdag Op zee -

Zondag Op zee -

Maandag Op zee -

Dinsdag Op zee -

Woensdag Op zee -

Donderdag Barbados 8.00 19.00 -

Vrijdag Fort-de-France 8.00 -

15 dagen/14 nachten

Trans-Atlantische najaarscruise

van Lissabon naar Fort-de-France
Van 20 oktober t/m 3 november 2017

Mensen met de Belgische nationaliteit moeten een identiteitskaart OF een geldig paspoort kunnen voorleggen. 
Minderjarigen moeten hun eigen identiteitskaart OF paspoort hebben. 

Pure rust. Geen land te bespeuren. Alleen de blauwe 
Atlantische Oceaan zover het oog reikt. Een mythische 
cruise waar u alleen maar gelukkig van wordt.

(1) Prijs/persoon op 09/09/2016. De 'Happy First Zomer 2017' korting is al verrekend in de prijs. Voor een volwassenenarrangement (2 personen) voor 14 nachten 
in een Club cabine Dek B.

Deze prijs is exclusief vervoer, jaarlijkse bijdrage, eventuele taksen en aanlegkosten. Geldig voor een verblijf met begindatum 20/10/2017. Prijswijzigingen mogelijk 
conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Vanaf € 2253/persoon(1) exclusief vervoer

VOOR U VERTREKT

EXCURSIES TIJDENS DE CRUISE

Funchal: Picos Dos Barcelos & Monte (1/2 dag – voormiddag) € 55

U vertrekt richting Picos dos Barcelos voor de mooiste uitzichten over Funchal. 
Daarna gaat u op weg naar het dorp Monte. U rijdt door de mimosa- en 
eucalyptusbossen naar Terreiro da Luta, waar het hoogste monument van 
Madeira staat (ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede). Daar zet u de afdaling 
in met 'cestinhos' (sleeën in vlechtwerk). Plezier verzekerd!
Tot slot keert u terug naar Funchal voor een degustatie van de bekende 
maderawijn.



Barbados: 'Little England' (1/2 dag – voormiddag) € 47

Tijdens deze onvergetelijke wandeling ontdekt u alle schatten van het 'Little 
England' van de Antillen. Eerst en vooral is er Farley Hill, dé place to be voor de 
inwoners van Barbados. Volgende halte is Bathsheba, het kleine vissersdorp waar de 
Atlantische Oceaan grote golven slaat en dat surfers van over de hele wereld 
aantrekt.
Duik tot slot in de 18e eeuw met een bezoek aan het schitterend ingerichte Sunbury
Plantation House, de voormalige verblijfplaats van de plantage-eigenaars.

Onder voorbehoud. Club Med kan deze informatie wegens dwingende omstandigheden zonder voorafgaand bericht wijzigen.
Meer info in onze Club Med agentschappen, erkende reisagentschappen of op www.clubmed.be/nl/cruises

Barbados: het ongerepte Barbados (1/2 dag – namiddag) € 61

Van de suikerrietvelden tot het tropische woud en Bathsheba... Volg enkele moeilijk 
begaanbare paden tot aan de mooiste uitzichtpunten over de Atlantische Oceaan.

Barbados: onderzeeër (1/2 dag – voormiddag) € 99

Aanschouw de wondermooie tropische onderwaterwereld met eigen ogen. Een 
unieke kans!
Duik in de Wereld van de Stilte, tot 50 meter diep, aan boord van een 
hoogtechnologische onderzeeër. Ontdek de koraalriffen (gorgonen, sponsdieren...) 
en de vissen (engel-, koffer-, vlinder- en doktersvissen...).

Fort de France: tuinen van Balata (1/2 dag – voormiddag) € 49

Het bloemeneiland trakteert zijn bezoekers op de mooiste taferelen van de natuur. 
In de tuinen van Balata ontdekt u hoe divers de natuur op de Caraïben is... Een 
unieke botanische collectie. De hangbruggen staan garant voor een nieuw 
perspectief en sensationele ervaringen.
Snuister bij uw terugkeer even op de markt van Fort-de-France.

Trans-Atlantische najaarscruise 

van Lissabon naar Fort-de-France
Van 20 oktober t/m 3 november 2017



Praktische informatie *

EXCURSIES EN OPENING VAN DE WATERSPORTHAL

Zomer 2017

*Gegevens ter informatie en onder voorbehoud van wijzigingen die zich kunnen voordoen, eventueel zonder voorafgaandelijke aankondiging.  
**Excursies zijn niet inwisselbaar, gelden onder voorbehoud van wijzigingen in functie van de weersomstandigheden en/of beslissingen van de lokale autoriteiten. Excursies zijn beschikbaar bij 

reservatie van de cruise of aan boord, zolang het maximumaantal deelnemers nog niet bereikt is.  
***De watersporthal bevindt zich aan de achterzijde van het zeilschip: de opening van de watersporthal hangt af van de weersomstandigheden en/of beslissingen van de lokale autoriteiten. Geen

watersporten voorzien als het schip aan de kade ligt. 

TUSSENSTOPS* EXCURSIES** WATERSPORTHAL***

NAAM VAN DE EXCURSIE DUUR PRIJS PER PERSOON

AGROPOLI Paestum Ochtend € 66 Open

ALGHERO Open

ATHENE Museum van Akropolis Namiddag € 56 Gesloten

BARCELONA
Cultureel Barcelona Ochtend € 57 Gesloten

Modern Barcelona Namiddag € 67 

BONIFACIO Diepzeeduiken buiten Ochtend of namiddag Prijs bij reservatie Open

CÁDIZ Cádiz te voet Ochtend € 42 Gesloten

CALVI Diepzeeduiken buiten Ochtend of namiddag Prijs bij reservatie
Open

CAPRI Gesloten

CIVITAVECCHIA Rome (vrije lunch) Volledige dag € 86 Gesloten

CORFU Paleokastritsa Namiddag € 55 Gesloten

KYTHIRA Open

DELOS Delos Ochtend € 35 Open

DUBROVNIK

Dubrovnik en Cavtat Volledige dag € 148 
Gesloten

Middeleeuwse stadsdeel Dubrovnik Ochtend € 68

De daken van Dubrovnik Ochtend € 45 

ELBE Open

FORT DE France
De tuinen van Balata Ochtend € 49

Gesloten
De Etna per bus Ochtend € 48 

FUNCHAL Picos dos Barcelos & Monte Ochtend € 55 Gesloten

GIARDINI NAXOS

Taormina en zijn theater Ochtend € 60 

OpenDe wonderen van de Etna Namiddag € 139 

De Etna en Taormina (vrije lunch) Volledige dag € 68 

GOLFO ARANCI
De kust van Smeralda Ochtend € 44 

Open
De eilandjes van Maddalena Namiddag € 58 

GOZO Historisch Gozo Ochtend € 57 Open

GITHION
Mistra Ochtend € 58 

Open
De grotten van Diros Namiddag € 50 

HVAR Tour rond het eiland Ochtend € 69 Gesloten

IBIZA Gesloten

KATAKOLON Olympia Ochtend € 69 Open

KORCULA Tour rond het eiland Korcula Namiddag € 53 Gesloten

KOTOR
Kotor en Perast Ochtend € 56 

Gesloten
Klein Engeland Ochtend € 47 

BARBADOS
Onder de zee Ochtend € 99 

Gesloten
Ongerept Barbados per 4X4 Namiddag € 61

VALLETTA M'dina by night Avond € 41 Gesloten

L'ILE ROUSSE Diepzeeduiken buiten Ochtend of namiddag Prijs bij reservatie
Open

LIPARI Lipari Ochtend € 62 Open

LISSABON Gesloten

MAÓ Gesloten

MALAGA Malaga Ochtend € 67 Gesloten
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Praktische informatie *

EXCURSIES EN OPENING VAN DE WATERSPORTHAL

TUSSENSTOPS* EXCURSIES** WATERSPORTHAL***

NAAM VAN DE EXCURSIE DUUR PRIJS PER PERSOON

MILOS De facetten van Milos Ochtend € 54 Open

MLJET Gesloten

MONEMVASIA Open

MYKONOS Open

NAPELS Panoramische tour door Napels Namiddag € 40 Gesloten

NAUPLION Mycene en Epidavros Ochtend € 72 Open

NAXOS
Tour door Naxos Ochtend € 45 

Open
Naxos transfer strand Namiddag € 17 

NICE Gesloten

PALAMOS Gerona Ochtend € 66 Open

PAMPELONNE Diepzeeduiken buiten Ochtend of namiddag
Prijs bij reservatie

Open

PARGA Open

PONZA Open

PORQUEROLLES Open

PORTIMAO Gesloten

PORTOFINO Open

PORTO-VECCHIO Diepzeeduiken buiten Ochtend of namiddag
Prijs bij reservatie

Open

PORTOVENERE Gesloten

RAB Gesloten

RAVENNE Ravenna Namiddag € 58 Gesloten

ROVIJN

Pula Ochtend € 50 

GeslotenRovijn en Porec Ochtend € 50 

Istrian Hilltops Namiddag € 55 

SAINT-TROPEZ Diepzeeduiken buiten Ochtend of namiddag
Prijs bij reservatie Gesloten

SAN REMO Dolce Aqua Ochtend € 58 Open

SANTORINI
Akroteri en Oia Ochtend € 64

Gesloten
Kameni Namiddag € 45 

SARANDA Butrint Ochtend € 45 Open

SIFNOS Tour door het eiland Sifnos Ochtend of namiddag
€ 47 Open

SORRENTO
Pompeï Ochtend € 75 

Open
Trogir en de watervallen van Krka Volledige dag € 158 

SPLIT
Split en het paleis van Diocletianus Ochtend € 57 

Gesloten
Oud Salone en Trogir Namiddag € 60 

SYRACUSE Syracuse door de jaren heen Ochtend € 67 Gesloten

VENETIË

De wonderen van Venetië Ochtend € 74 

GeslotenHet museum van Douane Ochtend € 70 

De eilandjes Burano en Torcello Namiddag € 58 

VILLEFRANCHE SUR MER Gesloten

VIS Gesloten

ZADAR

Historisch Zadar Ochtend € 41 

GeslotenDe watervallen van Krka Ochtend € 79 

Nationaal Park Plitvicemeren Volledige dag € 148 

Zomer 2017

*Gegevens ter informatie en onder voorbehoud van wijzigingen die zich kunnen voordoen, eventueel zonder voorafgaandelijke aankondiging.  
**Excursies zijn niet inwisselbaar, gelden onder voorbehoud van wijzigingen in functie van de weersomstandigheden en/of beslissingen van de lokale autoriteiten. Excursies zijn beschikbaar bij 

reservatie van de cruise of aan boord, zolang het maximumaantal deelnemers nog niet bereikt is.  
***De watersporthal bevindt zich aan de achterzijde van het zeilschip: de opening van de watersporthal hangt af van de weersomstandigheden en/of beslissingen van de lokale autoriteiten. Geen

watersporten voorzien als het schip aan de kade ligt. - 42 -



GIDS MET PRAKTISCHE TIPS
voordat u vertrekt

KINDEREN

GEZONDHEID EN GESCHIKTHEID OM TE REIZEN
Als u in behandeling bent, een chronische aandoening hebt of zwanger
bent, raden we u aan uw arts te raadplegen. Hij of zij kan u zeggen of
uw gezondheid het toelaat om de geplande cruise te maken. Controleer
samen met hem of haar ook of uw vaccins nog geldig zijn. Aanbevolen
vaccins: difterie, polio, tetanus, hepatitis A en B, tyfus. Sommige
parasitaire ziekten en virussen worden op bepaalde aanlegplaatsen
door muggen overgebracht. We raden u aan om daar insectenwerende
huidproducten te gebruiken en aangepaste kleding te dragen. Vergeet
uw medicijnen (in voldoende hoeveelheid) voor uw lopende
behandelingen niet, want deze zijn mogelijk niet verkrijgbaar op het
schip. Aan boord is er een medische cabine met een arts en een
verpleegster die tegen betaling bijstand en medicijnen bieden (niet
terugbetaald door de sociale verzekeringen). Zwangere vrouwen: u mag
meereizen tot in de 28e week van de zwangerschap (aan het einde van
de cruise), op voorwaarde dat u een attest van uw arts hebt waarin
staat dat u mag reizen, net als de verwachte bevallingsdatum. Mensen
die medische begeleiding of bijzondere bijstand nodig hebben, moeten
dit schriftelijk melden bij het boeken of, als de omstandigheden zich na
de boeking voordoen, vóór de vertrekdatum. Bij trans-Atlantische
cruises is een snelle medische evacuatie naar een ziekenhuis aan wal
voor het grootste deel van de overtocht niet mogelijk. Deze cruises zijn
dus niet geschikt voor passagiers met ernstige en progressieve ziektes.

Indien nodig moet de behandelende arts een medisch attest afleveren
om te bevestigen dat de patiënt in staat is om zonder verzorging of

speciale apparatuur te reizen en op de Club Med 2 te verblijven.
Club Med kan de passagier dan laten inschepen zonder aansprakelijk
gesteld te kunnen worden. Wel behoudt Club Med zich het recht voor
om hem of haar op vraag van de arts te laten ontschepen in een
aanlegplaats van het schip als:
- zijn/haar gezondheid onstabiel is en hij/zij het leven aan boord niet
aankan;
- hij/zij bepaalde informatie over medische begeleiding of bijzondere
bijstand niet heeft meegedeeld vóór de vertrekdatum;
- hij/zij die informatie meegedeeld heeft, maar niet de nodige bijstand
kon krijgen;
- zijn/haar aanwezigheid aan boord nadelig zou kunnen zijn voor de
veiligheid en het comfort van de passagiers en het schip, of als zijn/haar
gezondheid het niet toelaat om de cruise te maken en hij/zij verzorging
zou nodig hebben die we aan boord niet kunnen geven. Club Med is
niet verplicht om de dagen van de cruise die de passagier heeft
geannuleerd te vergoeden of de gemaakte kosten te betalen (met
inbegrip van medische en chirurgische kosten en de repatriëring). De
passagier heeft in dat geval geen enkel recht op een schadevergoeding
van Club Med. Voor personen met een beperkte mobiliteit zijn er aan
boord speciaal ingerichte cabines, een ladder voor toegang tot dek C en
aanraak- en stemsignalisatie beschikbaar.

VEILIGHEID
Voordat u vertrekt, neemt u volgens de voorschriften deel aan een oefening om het schip te ontruimen. Deze is verplicht.

DOORGANGSBEWIJS

PASPOORT EN VISA
Minderjarigen moeten voor het oversteken van de grenzen verplicht
hun eigen reisdocumenten bij zich hebben.
Voor de Belgische staatsburgers:
Zomer 2017: Voor de minicruises en alle cruises tijdens de zomer van
2017
(behalve de trans-Atlantische cruise tijdens de herfst): Geldig paspoort
of geldige identiteitskaart
Voor de trans-Atlantische cruise tijdens de herfst: Paspoort moet
verplicht geldig zijn tot zes maanden na de terugreisdatum

Winter 2017-2018: Voor alle cruises tijdens de winter van 2017-2018:
Paspoort moet geldig zijn tot zes maanden na de terugreisdatum
Voor de cruise van 17/03/2018: Voor Santo Domingo is een
toeristenvisum verplicht. Dit kunt u ter plaatse kopen.
Ook voor Cuba is een toeristenvisum VERPLICHT. Dit moet u VÓÓR
VERTREK bij het inschepen op de Club Med 2 voorleggen.
Voor de cruises van 27/03 en 04/04/2018: voor Cuba is een
toeristenvisum VERPLICHT. Dit moet u VÓÓR VERTREK voorleggen,
wanneer u in het vliegtuig stapt.
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Om veiligheidsredenen mogen kinderen pas vanaf acht jaar zonder begeleiding of bijzondere bijstand aan boord (behalve bij speciale
gezinscruises). Bovendien vallen ze op elk moment onder de verantwoordelijkheid van hun ouders en/of begeleider(s).

Uw identiteitsbewijs wordt bij het inschepen en tijdens de hele cruise bijgehouden, zodat Club Med het aan de autoriteiten van de verschillende 
aanlegpunten kan tonen. Indien nodig krijgt u het tijdelijk terug. Bij aankomst krijgt u van Club Med een doorgangsbewijs.



Het hele jaar door, hoe vroeger u boekt, hoe groter uw keuze en hoe voordeliger uw prijs

15%(1)

korting

-10%
(1)

korting
Op 6 maanden voor

vertrek
TOT €500 KORTING PER PERSOON
GEGARANDEERD DE BESTE 

AANBIEDING VAN HET SEIZOEN(2)

TOT €300 KORTING 
PER PERSOON

Member gets Member
«Beveel Club Med aan bij uw vrienden»

Gelukkige trouwe klant
€200(3) KORTING

OP UW VOLGENDE VAKANTIE

Gelukkige nieuwe klant
€100(3) KORTING

OP ZIJN EERSTE VAKANTIE

Ontdek de Member gets Member aanbieding in uw persoonlijke ruimte op www.clubmed.be

Al onze aanbiedingen en tarieven voor het Zomerseizoen 2017 en het Winterseizoen 2017-2018 gelden voor alle verblijfsdata van beide seizoenen, namelijk van
19/04/2017 tot en met 20/10/2017 voor de zomer en van 03/11/2017 tot en met 04/04/2018 voor de winter, tenzij dit anders vermeld staat in de voorwaarden
van de betrokken aanbieding. Ze zijn exclusief de jaarlijkse bijdrage van €20, exclusief diensten met toeslag/à la carte en aanlegkosten. Ze gelden niet 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 en aan de bijbehorende errata op het moment van reservatie.

(1) Korting Happy First: Aanbieding geldig vanaf 8 jaar voor de Cruises by Club Med van minimum één week, met of zonder transport, voor vertrek tussen 19 april 
en 20 oktober 2017 voor de zomer 2017, en tussen 3 november 2017 en 4 april 2018 voor de winter 2017-2019, voor reservaties die gemaakt worden: 
• Vóór de laatste dag van de 6e maand voorafgaand aan uw vertrekdatum: 15% korting per persoon met een maximum van €500;
• Tussen de eerste dag van de 5e maand en de laatste dag van de 3e maand voorafgaand aan uw vertrekdatum: 10% korting per persoon met een maximum van 
€300. 
Korting geldig op de gereserveerde Cruise (prijs met transport, indien van toepassing) en cumuleerbaar met de aanbiedingen ‘Alleen op vakantie’, ‘Member gets
Member’ en ‘Verleng uw vakantie’.
Beperkt aanbod:
• Van 4 tot en met 6 oktober 2016 geldt de Happy First-aanbieding zonder beperking van het aantal reizen waarop een korting kan worden gegeven (= 3 
onbeperkte dagen).
• Voor reservaties die gemaakt worden vóór de laatste dag van de 6e maand die voorafgaat aan uw vertrekdatum, garandeert het aanbod een minimum van 20 
reizen per Cruise by Club Med (zomer of winter), per vertrekdatum. Voor dit quotum wordt rekening gehouden met het aantal verkochte reizen tijdens de eerste 3 
dagen met onbeperkt aanbod. 
• Voor reservaties die gemaakt worden tussen de eerste dag van de 5e maand en de laatste dag van de 3e maand die voorafgaat aan uw vertrekdatum, garandeert 
het aanbod een minimum van 5 reizen per Cruise by Club Med (zomer of winter), per vertrekdatum. Deze quota zijn van toepassing voor alle landen (van waaruit 
de reservering gemaakt wordt) samen en waar het aanbod geldt (Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland).
(2) Gegarandeerd de beste Club Med® aanbieding van het Zomerseizoen 2017 en Winterseizoen 2017-2018: indien u een Club Med® aanbieding vindt die 
voordeliger is voor uw cruise tijdens een van beide seizoenen, betaalt Club Med® u het prijsverschil terug in de vorm van een tegoed voor een cruise die nog niet 
gereserveerd is. Het tegoed blijft 12 maanden geldig vanaf de begindatum van het verblijf dat oorspronkelijk gereserveerd werd met Happy First.
• De garantie is alleen van toepassing op cruises die vóór de laatste dag van de 6e maand voorafgaand aan de vertrekdatum gereserveerd zijn en waarvoor de 
Happy First-korting van 15% geldt.
• De door Club Med® aangeboden cruise die goedkoper blijkt, eventueel als gevolg van een nieuwe korting, moet op alle punten identiek zijn aan de cruise die u 
gereserveerd heeft met Happy First (dezelfde Cruise, dezelfde verblijfscategorie, dezelfde transportvoorwaarden – met name de deelnemers, het type vlucht en de 
data en plaatsen van vertrek en aankomst. 
• Garantie niet van toepassing op Last Minutes, speciale aanbiedingen die voor een bepaald klantensegment gelden en uitgezonderd extra kortingen in de context 
van het Sponsorprogramma.

Tussen 3 en 6 maanden
voor vertrek

+ GEGARANDEERD DE BESTE AANBIEDING 
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Onze aanbiedingen

Vertrek met het gezin
KINDERTARIEF 8/17 JAAR

OP DE VOLWASSENEN-
PRIJS, ZONDER 

TRANSPORT, BELASTINGEN 
EN AANLEGKOSTEN

Beleef een uitzonderlijke cruise
Met het gezin aan boord van de Club Med 2

De andere aanbiedingen
Huwelijksreis

- 10%(5)

OP DE PRIJS
MET OF ZONDER 

TRANSPORT

Beleef een onvergetelijke
huwelijksreis en geniet van een
warme, gepersonaliseerde
ontvangst en een speciale attentie. 

Verleng uw vakantie
- 10%(6)

OP UW TWEEDE, 
OPEENVOLGENDE 

CRUISE

Laat het vakantieplezier nog wat
langer duren en verleng uw reis aan
boord van de Club Med 2. 

Alleen op vakantie
SUPPLEMENT

VAN SLECHTS 

10%(7)

OP BEPAALDE 
VERTREKDATA

Geniet van een eenpersoonscabine
met een supplement van slechts
10%, op bepaalde cruises

(4) Kortingen zijn reeds verwerkt in de aangeboden prijzen, op het verblijfsgedeelte (zonder transport, eventuele belastingen en aanlegkosten) van een cruise met
volwassenentarief . Het kind moet zijn cabine delen met minstens één volwassene, en moet op hetzelfde boekingsformulier ingeschreven zijn (dezelfde data en
plaatsen van vertrek en aankomst). De aangegeven minimumleeftijden gelden op de datum van vertrek en niet op de datum van reservatie. Kortingen
cumuleerbaar met andere aanbiedingen en/of kortingen aangeboden door Club Med.
(5) Korting van 10% met een maximum van €300 per persoon, voor de reservatie, op minstens 30 dagen voor vertrek, van een cruise van minimum één week, met
of zonder transport, voor een vertrek binnen de 12 maanden na het burgerlijke huwelijk of nadat een samenlevingscontract is afgesloten (bij de reservatie moet
men hiervan een wettelijk bewijs uit het land van reservatie voorleggen). Korting op de prijs van de cruise met of zonder transport. Aanbieding één keer geldig voor
koppels die net getrouwd zijn of net een samenlevingscontract afgesloten hebben (dezelfde data en plaatsen van vertrek en terugkeer). Indien er ook kinderen
meereizen, is de korting alleen van toepassing op het verblijf van de partners.
(6) Aanbieding geldig op de tweede, voor vertrek geboekte, aansluitende cruise met of zonder vervoer (en uitsluitend als de eerste Cruise minstens een week
duurt). Korting van 10% per persoon geldig op de prijs zonder vervoer van de tweede gereserveerde Cruise. Aanbieding combineerbaar met andere aanbiedingen
en/of kortingen aangeboden tijdens de boeking.
(7) Voor personen die alleen ingeschreven zijn, geldt er naargelang de vertrek- en reserveringsdatum een toeslag die bij de reservering wordt toegepast op de prijs 
van de cruise (vervoer niet inbegrepen). Voor bepaalde vertrekdata is deze toeslag beperkt tot 10% van de prijs van de reservering van een cruise van minstens één 
week, met of zonder vervoer (details in verband met de data verkrijgbaar in Club Med agentschappen of bij erkende reisagenten). Aanbieding combineerbaar met 
andere aanbiedingen en/of kortingen aangeboden tijdens de boeking.

Voor meer informatie over het aanbod Cruises Club Med 2, de vertreksteden en –data, ga naar uw Club Med agentschap, erkend reisagentschap of naar
www.clubmed.be/nl/cruises

- 50%(4) 

voor 8-11 jarigen
- 20%(4) 

voor 12-17 jarigen
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Bijzondere voorwaarden

De voorwaarden voor de uitvoering van activiteiten met betrekking tot de organisatie en verkoop van reizen of toeristische arrangementen staan vermeld in de artikelen L. 211 
en volgende en R. 211-1 van de Franse wetgeving inzake toerisme (Code du Tourisme). 
INLEIDING
De verkoop van Cruises is onderhevig aan deze bijzondere voorwaarden, die gelden als aanvulling op of wijziging van de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Hierin staan de 
voorwaarden voor de aankoop van services aan boord van de Club Med 2, bij het reisbureau, online of per telefoon. In de Gids 'Cruises by Club Med' staan de prijzen en de 
informatie van de website www.clubmed.be/nl/cruises vermeld. Deze informatie is bedoeld om de G.M® voor de ondertekening van het Contract te informeren over de inhoud
van de services met betrekking tot het transport, het verblijf aan boord van de Club Med 2 ('Schip') (zoals de belangrijkste kenmerken van het Schip, de ligging en het 
comfortniveau van de Cabines en de verschillende ontspannings- en sportactiviteiten), de prijs en de betalingsvoorwaarden, de annuleringsvoorwaarden, de voorwaarden met 
betrekking tot de wijziging van het Contract, en de voorwaarden voor het oversteken van de grenzen. De voorwaarden met betrekking tot zeevervoer staan vermeld in het 
passagecontract op de achterkant van het reisbiljet van de G.M® volgens de voorwaarden die hierna in artikel 9 opgesomd worden. 

Club Med® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze informatie (zoals informatie over de prijzen, de inhoud van de vervoerservices, de reisroutes, de aanlegplaatsen en 
het aangeboden verblijf aan boord van het Schip) die vermeld wordt via de verschillende communicatiemiddelen, zoals hierna bepaald in artikel 4, te wijzigen. 

In geval van betwisting hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden van de brochure Trident®. 

1. CLUB ARRANGEMENTEN

Club Med® biedt zijn G.M®'s Arrangementen aan voor het verblijf (inclusief zeevervoer) aan boord van het Schip (met of zonder luchtvervoer; indien zonder, worden de 
verblijven 'Haven-Haven' genoemd). Deze arrangementen hebben betrekking op een uniek en ondeelbaar product waarvan de inhoud, de cruiseroute en de prijs vermeld staan
op de cruisefiches in de Gids 'Cruises by Club Med' die bij het reisbureau verkrijgbaar is (hierna 'Arrangement'). 

Iedere klant die een arrangement koopt, moet bevoegd zijn om een contract te kunnen sluiten (i.e. minstens 18 jaar oud zijn) en om wettelijk een contract te mogen sluiten en 
niet onder een voogd of curatele staan. Deze persoon garandeert de juistheid van de informatie die hij eigenhandig meegedeeld heeft of die een familielid doorgegeven heeft. 
Bij een Haven-Haven verblijf kan er pas vanaf 16.00 u. ingescheept worden, behalve indien er op de uitnodiging van de G.M® andere tijdstippen vermeld staan. Tenzij anders
meegedeeld, wordt er tussen 09.00 en 11.00 u. ingescheept. De Cabines moeten dus vrij zijn voor 10.00 u. 

Uitzonderlijk kan een G.M® vanuit een aanlegplaats (en dus niet vanuit de vertrekhaven) aan boord gaan tijdens de cruise, mits voorafgaande toestemming van de Directie van 
de afdeling Cruises by Club Med en mits deze persoon ermee akkoord gaat de volledige prijs van de cruise te betalen, ook al heeft hij een of meerdere aanlegplaatsen gemist. 

1.1. VERBLIJF AAN BOORD VAN HET SCHIP

Dit omvat: 
- een verblijf van één week (7 nachten, tenzij anders vermeld op de pagina 'Kalender en Prijzen') of meerdere weken op het Schip, inclusief de tijd die nodig is voor het 
luchtvervoer in geval van een Arrangement met transport);
- volpension tijdens het verblijf* bij het Arrangement 'Bar & Snacking' (inclusief glas champagne bij de bar(s) om 18.00 u.), waardoor de G.M® ter plaatse niet moet betalen voor
consumpties aan de bar en uit de minikoelkast (met uitzondering van alcoholische VSOP- en XO-dranken ('Very Superior Old Pale' en 'Extra Old'), bepaalde premiummerken, 
sigaren, flessen wijn die à la carte verkrijgbaar zijn in de bars en restaurants, andere champagnemerken dan de merken die op het Schip aangeboden worden onder het 
Arrangement 'Bar & Snacking' en hapjes of snoepgoed dat voorverpakt is of niet aan de bar verkocht wordt); 
- de sportactiviteiten die in de fiches van de Gids 'Cruises by Club Med' en op de website vermeld staan, en de gewone services van Club Med®, zoals de bibliotheek, animaties
en thema-avonden.  

De excursies (opgelet: de excursies aan het begin en het einde van de cruise zijn enkel mogelijk afhankelijk van de aankomst- en vertrektijden van de vluchten), de Spa- en 
Wellnessarrangementen en het Kapsalon zijn niet inbegrepen in de prijs van het basisarrangement. De services waarvoor toeslagen betaald moeten worden staan in ieder geval
vermeld op de website of in de Gids 'Cruises by Club Med' en zijn enkel optioneel en naargelang beschikbaarheid te verkrijgen. De excursies die bij de reservering vastgelegd
worden en in de fiches van de Gids 'Cruises by Club Med' vermeld staan zijn onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden van Club Med®, en dan vooral artikel 4 van deze
voorwaarden, en vereisen in elk geval de deelname van minimaal 8 personen. Indien het vereiste aantal deelnemers niet bereikt wordt, heeft Club Med® het recht de activiteit
te annuleren zonder dat dit de G.M® recht geeft op een schadevergoeding in eender welke vorm. Alleen reeds betaalde excursies worden terugbetaald.  Voor de excursies kan 
Club Med® ook naar wens een maximaal aantal deelnemers vastleggen.

De (haven- en luchtvaart-)taksen en de extra brandstofbelasting kunnen gewijzigd worden volgens de voorwaarden in artikel 4 van de algemene voorwaarden in de geldende
Trident® Brochure en deze bijzondere voorwaarden.

*Volpension bestaat uit drie maaltijden per dag (met uitzondering van de dagen van in- en ontscheping en de Arrangementen met transport vanwege de aankomst- en 
vertrektijden) en wijn (met uitzondering van de à la carte wijnen) bij de lunch en het diner. 

Mindervaliden:
Afhankelijke personen (door ziekte, fysieke of mentale handicap: gehandicapten of mindervaliden) moeten voor hun reservering bij Club Med® melden dat ze bijzondere
bijstand nodig hebben. Alle informatie met betrekking tot de specifieke behoeften op het vlak van verblijf, bijzondere services of medisch materiaal dat de gehandicapte of 
mindervalide nodig heeft, moet voor de reservering aan Club Med gemeld worden, zodat Club Med kan nagaan of het de veiligheid en het comfort van de gehandicapte of 
mindervalide en de andere passagiers kan garanderen. Na schriftelijke kennisgeving ervan bij het reisbureau wordt deze informatie zo snel mogelijk verwerkt door Club Med. 
Indien nodig kan Club Med® eisen dat een afhankelijk persoon het gezelschap krijgt van iemand die hem tijdens zijn verblijf kan helpen en bijstaan afhankelijk van zijn
gezondheidstoestand, om er zeker van te zijn dat het goede verloop van het verblijf niet in het gedrang komt. Club Med® biedt afhankelijke personen in de mate van het 
mogelijke alle ondersteuning bij het inschepen, ontschepen en aan boord, maar kan de gepersonaliseerde hulp van een begeleider niet vervangen. Daarom is de aanwezigheid
van een begeleider in elk geval sterk aan te raden. Club Med® kan niet verantwoordelijk gesteld worden als een G.M® niet mag inschepen omdat hij zijn noden niet tijdig bij de 
reservering vermeldde. Club Med® behoudt zich het recht voor om een afhankelijk persoon de toegang tot het Schip te ontzeggen indien dit de veiligheid in het gedrang zou 
kunnen brengen, indien de infrastructuur niet geschikt is of indien de betrokkene vanwege zijn gezondheidstoestand specifieke hulp nodig heeft die Club Med niet kan bieden. 
Club Med wijst de G.M®'s (afhankelijke personen) erop dat het in sommige havens moeilijk of zelfs onmogelijk is om aan land te gaan (en dan vooral indien er een pendeldienst
gebruikt wordt) en verbiedt deze personen dan ook om in dat geval aan land te gaan. De lijst van havens waarop deze bepaling betrekking heeft kan schriftelijk aangevraagd
worden bij Club Med®. Club Med® en/of de gezagvoerder kan elke passagier de toegang ontzeggen indien zijn aanwezigheid aan boord nadelig zou kunnen zijn voor de 
veiligheid van andere passagiers, de bemanning of de openbare orde in de havens waar het Schip aanmeert. De gezagvoerder en/of Club Med kunnen eveneens beslissen om 
één of meerdere passagiers niet te laten in- of ontschepen in de havens waar het Schip aanmeert, om één of meerdere passagiers verplicht te laten ontschepen in de havens
waar het Schip aanmeert, om één of meerdere passagiers in een medische cabine aan boord, een ziekenhuis of een soortgelijke instelling onder te brengen indien de arts van 
het Schip dit nodig acht, of om de arts alle toegelaten geneesmiddelen of substanties te laten toedienen. De passagier betaalt alle kosten voor de consultaties, de 
geneesmiddelen en de repatriëring. De passagier kan in geen enkel geval aanspraak maken op een uitkering en/of schadevergoeding of de terugbetaling van het gedeelte van 
de reis dat hij niet aflegde. 
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Afhankelijk van de gekozen cruise is het mogelijk dat de passagiers preventief bepaalde medische maatregelen moet treffen. Neem contact op met uw behandelende arts of 
een van de volgende centra:
- Parijs: Europ Assistance. Tel.: 01 41 85 84 86.
- AP-HP Ligne Santé Voyages (Hôpital Bichat - Claude Bernard)
Tel.: 01 45 25 78 82 of 01 45 25 88 86.
En raadpleeg de volgende websites:
- Frans Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.gouv.fr
- Brussel, Federale Overheidsdienst, Buitenlandse Zaken
Tel.: 02/501 81 11 - www.diplomatie.be
- Antwerpen, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde
Kronenburgstraat 43. Tel.: 03/247 66 66 - www.itg.be
1.2. LUCHTVERVOER TOT AAN VERTREKHAVEN
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in paragraaf 1.2.2 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Trident® Brochure geldt dat het heen-en-terugvervoer tussen de 
luchthaven en de haven inbegrepen is in de prijs van de Arrangementen met transport, tenzij anders vermeld. De eerste en de laatste dag zijn reisdagen. De vliegtuigen die 
Club Med® gecharterd heeft, kunnen zowel overdag als ‘s nachts vliegen. Club Med® kan de reistijden niet zelf kiezen en kan dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor
een laattijdig vertrek en/of een ochtendvlucht op de eerste en/of laatste dag. 

1.3. VERVOER 
1.3.1. Vervoer tot aan de vertrekhaven
Bij Cruisearrangementen zonder luchtvervoer (Haven-Haven) wordt het vervoer tussen de luchthaven en de haven niet verzekerd door Club Med® en blijft dit voor rekening van 
de G.M®.  
1.3.2. Vervoer Haven/Clubdorp (of Clubdorp/Haven) Indien de G.M® naast zijn Cruisearrangement ook een Arrangement voor een Clubdorp (zoals voorgesteld in de Trident® 
Brochure) reserveert, wordt het vervoer tussen de Haven en het Clubdorp (of tussen het Clubdorp en de Haven) niet verzekerd door Club Med® en blijft dit voor rekening van de 
G.M® (behalve uitzonderingen die mits toeslag vastgelegd worden op het moment van reservering van een Arrangement zonder of met vervoer).
1.4. VERLENGING VAN HET VERBLIJF IN HET CLUBDORP
Voor of na een Cruisearrangement kan de G.M® bij zijn reisbureau ook een Arrangement voor een Clubdorp reserveren, en dit mits toeslag en onder voorbehoud van 
beschikbaarheid.

2. ARRANGEMENT BEREKENEN

De prijzen op de pagina 'Kalender en Prijzen' zijn van toepassing op de cruises met of zonder vervoer, voor een verblijf van 7 tot 14 nachten, afhankelijk van de vertrekdatum. 
Deze prijzen gelden voor een volwassene (18+) en op basis van een dubbele bezetting van een Club Cabine Dek B. De prijzen omvatten de aanlegkosten, en voor de 
Arrangementen met vervoer zijn ook het vervoer, de luchthaventaksen en de verzekerings-, beveiligings- en solidariteitsbijdragen inbegrepen. De taksen kunnen gewijzigd
worden in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden. De prijzen zijn exclusief de jaarlijkse bijdrage aan Club Med van € 20 per persoon vanaf 2 jaar. Gedetailleerde prijzen
voor volwassenen en kinderen per dek en de verkoopsvoorwaarden kunnen opgevraagd worden op www.clubmed.be/nl/cruises, op het nummer 070 660 660 of bij uw
reisbureau. Niet inbegrepen in de basisprijs van het Cruisearrangement: de prijs van services mits toeslag/à la carte services die bij de reservering van de cruise of aan boord
vastgelegd kunnen worden.

3. ARRANGEMENT BETALEN
Raadpleeg de bepalingen in hoofdstuk 3 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure. 

4. WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN EN/OF ONTBINDINGEN  
In geval van annulering, wijziging en ontbinding van het contract zijn de geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden van de brochure Trident van toepassing. Zonder afbreuk te 
doen aan de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Trident® geldt dat: (i) de prijzen van de Arrangementen (met vervoer of 'Haven-Haven') herzien kunnen
worden in geval van een stijging van de brandstofprijzen voor het Schip, (ii) de inhoud van de cruises en de aanlegplaatsen gewijzigd kan worden zonder voorafgaande
kennisgeving en vooral op grond van de lokale wetgeving of weersomstandigheden, die het onmogelijk maken om de voorziene bestemmingen te bezoeken. Het Cabinenummer
wordt enkel ter informatie op het Contract vermeld. Club Med® kan steeds een andere Cabine van hetzelfde comfortniveau toewijzen. Indien er geen plaatsen meer vrij zijn op 
de gecharterde vluchten op de data die vermeld staan op de pagina 'Kalender en Prijzen', kan Club Med® andere vluchten op dezelfde datum of op een andere datum
aanbieden. In dat geval zal de cruise echter korter of langer duren dan aangegeven op de pagina 'Kalender en Prijzen' en wordt de prijs vermeerderd of verminderd. Dit wordt
voor de afsluiting van het contract aan de G.M® meegedeeld.

5. VERLENGING IN CLUBDORP
In geval van verlenging van het Arrangement zal het tarief op de pagina 'Kalender en Prijzen' toegepast worden. De verlenging dient aan boord en in één keer in euro's betaald
te worden. Betalingen door derden bij een van onze verkooppunten zijn niet toegestaan. Een Arrangement kan enkel verlengd worden indien er voldoende plaatsen aan boord
vrij zijn, indien er voldoende plaatsen op het vliegtuig vrij zijn om de terugkeer van de G.M® te kunnen garanderen, en op voorwaarde dat de G.M® alle nodige formaliteiten
naleefde met betrekking tot visa en/of vaccinaties die vereist zijn voor het Arrangement en de nieuwe aanlegplaatsen. 

6. ONDERBREKING VAN ARRANGEMENT
Een onderbreking van het Arrangement bij een aanlegplaats en/of het afstand doen van bepaalde services die in het Arrangement inbegrepen zijn of waarvoor bij de reservering
een toeslag betaald werd (zoals lessen, excursies ...) geven geen recht op het vragen van een terugbetaling of vergoeding. Het attest van vroegtijdig vertrek kan in geen enkel
geval beschouwd worden als een overeenkomst voor terugbetaling.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Raadpleeg de bepalingen in hoofdstuk 12 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure.

8. KLACHTEN
Raadpleeg de bepalingen in hoofdstuk 13 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure.

9. FORMALITEITEN
Paspoort en visa: raadpleeg de bepalingen in hoofdstuk 6 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure, de pagina 'Praktische Informatie' (rubriek
PASPOORT, VISA) op de website www.clubmed.be/nl/cruises en de 'Praktische Gids' van de Gids 'Cruises by Club Med' bij uw reisbureau. 
Reisdocumenten: voor vertrek ontvangt de G.M® zijn contract, zijn uitnodiging met daarop de reisdata, -locaties en -tijdstippen, en zijn reisbiljet. Dit laatste heeft de G.M® nodig
om te kunnen inschepen. De G.M® moet bij de reservering alle informatie met betrekking tot zijn paspoort en zijn ESTA (voor cruises met aanlegplaatsen in de VS) doorgeven
aan zijn reisbureau. De vluchttijden en de namen van de luchtvaartmaatschappijen die in het verkoopcontract vermeld staan, zijn onder voorbehoud van wijzigingen op de 
Vakantieafspraak. 
Vaccinaties - gezondheid - geschiktheid om te reizen: raadpleeg de rubriek 'Gezondheid' van de Trident® Brochures Zonbestemmingen en Wintersportbestemmingen die gelden
op het moment van reservering, en de pagina 'Praktische Informatie' (rubriek GEZONDHEID) in de prijsbrochure bij het reisbureau of op de website www.clubmed.be/nl/cruises.

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS - VERTROUWELIJKHEID
Raadpleeg de bepalingen in hoofdstuk 14 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure. 

11. SPORT
Raadpleeg de pagina 'Praktische Informatie' van de Gids 'Cruises by Club Med' bij uw reisbureau of op de website www.clubmed.be/nl/cruises. 
Geen watersportmogelijkheden wanneer het Schip aangemeerd ligt, tenzij anders vermeld. Opening van het watersportcentrum (met toegang tot diverse 
watersportactiviteiten, waaronder vrij duiken) afhankelijk van de weersomstandigheden en/of de beslissingen van de lokale autoriteiten. 
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12. VERBLIJFPLAATS
Bij het verblijf aan boord van het Schip of 'Per Unit' wordt de verblijfplaats gedeeld met een andere G.M® die op hetzelfde verkoopcontract en/of reserveringsdossier vermeld
staat. De verblijfplaats is dus enkel toegankelijk voor gezinnen of G.M®'s die elkaar kennen. Personen die alleen in het verkoopcontract en/of reserveringsdossier vermeld staan, 
verblijven dus verplicht in een Eenpersoonscabine (eventueel mits toeslag, afhankelijk van de verblijfdata). Rekening houdend met het feit dat het verblijf steeds 'Per Unit' 
plaatsvindt, verblijft een kind dus in een Cabine die hij deelt met zijn ouder(s) en/of begeleider(s) (verplicht indien de minderjarige jonger dan 12 jaar is) of in een
Eenpersoonscabine (waarvoor een singletoeslag aangerekend wordt). Minderjarige kinderen vallen in ieder geval steeds onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s) en/of 
begeleider(s) gedurende de volledige duur van het verblijf. De ouder(s) en/of begeleider(s) dienen dus zelf te bepalen of hun kind(eren) ouder dan 12 jaar daadwerkelijk alleen
in een Eenpersoonscabine kan (kunnen) verblijven. In dat opzicht, afhankelijk van de beschikbaarheid en mits een korting (cf. Kalender en Prijzen) stelt Club Med® Gezinscabines
en/of Driepersoonscabines voor, maar ook hierin wordt steeds 'Per Unit' verbleven. De Cabinenummers worden enkel ter informatie vermeld.
De verblijfvoorwaarden (naam en categorie van het hotel, cateringvoorwaarden) buiten het Schip staan vermeld in het programmaoverzicht van het minicircuit.

13. KINDEREN
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van hoofdstuk 5 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure geldt dat alleen kinderen vanaf 8 jaar
zonder begeleidings- of bijzondere bijstandsvereisten aan boord mogen. Kinderen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s) en/of begeleider(s). Er is geen
G.O® aanwezig voor de begeleiding van kinderen (behalve uitzonderingen zoals vermeld in de Gids 'Cruises by Club Med'). 

14. DIEREN
Club Med® kan helaas geen huisdieren van de G.M®'s toestaan aan boord van het Schip. Geleidehonden (waarvoor de G.M® een bewijsstuk van de bevoegde autoriteiten aan
Club Med moet voorleggen) van afhankelijke personen kunnen echter wel toegelaten worden, op voorwaarde (i) dat ze door de luchtvaartmaatschappijen aanvaard worden en 
het land van bestemming geen quarantainevereisten hanteert, en (ii) dat Club Med daarvan bij de reservering op de hoogte gebracht werd. Personen met een geleidehond
moeten voor de datum van vertrek hun invaliditeitskaart (artikel L.241-3 van de Code de l’Action Sociale et des Familles - CASF) en het contract voor de terbeschikkingstelling
van de hond (artikel D.245-24-2 van de Code de l’Action Sociale et des Familles - CASF) voorleggen. Club Med® behoudt zich het recht voor om extra documenten op te vragen, 
waarmee de aanwezigheid van een geleidehond wettelijk gerechtvaardigd kan worden.
Indien de vereiste documenten niet voorgelegd worden, wordt aan het begin van het verblijf aangenomen dat het contract door toedoen van de G.M® geannuleerd werd.

15. BIJSTAND/VERZEKERING
Raadpleeg de bepalingen in hoofdstuk 15 en 16 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de geldende Trident® Brochure. We raden de G.M® ten zeerste aan om een
aanvullende verzekering af te sluiten. Club Med® biedt de mogelijkheid om een aanvullende verzekering, Écran Total®, af te sluiten. Die verzekering dekt risico's tijdens de 
vakantie, zoals (maar niet beperkt tot) annulering, verlies van bagage, vroegtijdige terugkeer ... Meer informatie over dit aanbod (voorwaarden en garanties) is verkrijgbaar bij
uw reisbureau.

16. WAARDEVOLLE SPULLEN
Laat tijdens het verblijf geen waardevolle spullen, identiteitsdocumenten of juwelen rondslingeren in de Cabine of Hotelkamer. Waardevolle spullen kunnen in de individuele
kluizen in de Cabines opgeborgen worden. Voor geldbedragen van meer dan 1.000 euro of waardevolle spullen met een waarde van meer dan 2.500 euro kan de hoofdkluis aan
de receptie gebruikt worden. Tenzij bewezen kan worden dat Club Med® aansprakelijk was, kan Club Med® niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen van 
waardevolle spullen of juwelen die niet in de kluizen in de Cabines of in de hoofdkluis van het Schip bewaard werden.

17. FOTO'S EN ILLUSTRATIES
Club Med® doet zijn uiterste best om foto's en illustraties te gebruiken, die een overzicht van de aangeboden services geven. Deze foto's en illustraties zijn bedoeld om de G.M® 
een idee te geven over de inhoud van de services, maar houden geen enkele verplichting van Club Med® in.

Gids 'Cruises by Club Med' 
Editie Zomer 2017 – Winter 2017-2018 van 9 september 2016
Verantwoordelijke uitgever: Sylvain Rabuel. 
Marketingverantwoordelijken: Marie-Ange Georgin, Priscille de Saint-Bon.
Realisatie/cartografie: Compos Juliot. 
Drukwerk: Cloître Imprimeurs
Foto's: François Peyranne, Nicolas Berat
©istock
®Club Med SAS:
Rue de Cambrai 11, 75957 Parijs Cedex 19 – Frankrijk. Tel.: +33.1.53.35.35.53 - Fax: +33.1.53.35.36.16 - www.clubmed.com. Vennootschap op Vereenvoudigde Aandelen met 
een kapitaal van € 149 704 804 - 572 185 684 RCS Parijs. Licentie IM075100307. Intracommunautair btw-nummer: FR56 572185684. RCP-nr. AA.992.497 GENERALI ASSURANCES 
IARD Boulevard Haussmann 7 - F-75456 Parijs Cedex 9. Financiële waarborg APS, Avenue Carnot 15 - F-75017 Parijs
CLUB MÉDITERRANÉE® S.A.S. NAAR BELGISCH RECHT:
AGENT VAN CLUB MED S.A.S®.
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Alle rechten met betrekking tot (gedeeltelijke) reproductie en aanpassing voorbehouden voor alle
landen.
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Hogere

Cabinecategorieën

Rederssuite Dek F (40 m2) Suite Dek D (36 m2)   Deluxe Cabine Dek F (24 m2) Toeslag eenpersoonscabine

+ 100% op de prijs Cabine Dek C + 70% op de prijs Cabine Dek C + 50% op de prijs Cabine Dek C Vraag ons om informatie

De toeslagen en/of vermindering van prijzen verbonden aan de verblijfscategorie zijn van toepassing op de prijs voor een volwassene in een Club cabine met bezetting door 2 personen, zonder 
transport en zonder havenbelasting. 

*Met toeslag. Golf Pack (5  Green Fees), Yoga Pack en Bridge Pack beschikbaar bij reservatie: €100 per persoon

(1) of (2) Prijs per volwassene (vanaf 18 jaar) zonder de lidmaatschapscontributie van €20 per GM, op basis van een Club cabine dek B met bezetting door 2 personen. De prijzen met transport
bevatten de havenbelastingen, luchthavenbelastingen, verzekerings-, veiligheids- en solidariteitstoeslag en de transfers. Deze variabele heffingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen
conform de Algemene voorwaarden. Meer info over de prijzen per volwassene / kind, per dek, en de algemene voorwaarden, vindt u op www.clubmed.be/nl/cruises; op het nummer 070 660 660
of in uw agentschap. Voorvervoer vanuit Brussel: gelieve ons te contacteren.

VANAFPRIJS IN EURO PER 

VOLWASSENE ZONDER 

VERVOER(1)

VANAFPRIJS IN EURO PER VOLWASSENE MET VERTREK VANAF PARIJS(2)

VERTREK-

DATUM
DUUR VERTREK-HAVEN

AANKOMST-

HAVEN

GOED OM TE 

WETEN

MET HAPPY 

FIRST 

-15%

BASIS-

TARIEF

MET HAPPY FIRST -

15%

BASIS-

TARIEF

LUCHTHAVEN-

BELASTING

HAVEN-

BELASTING

19/04/2017 9 nachten Lissabon Nice
Golf* & 

Sommelier
2202 2590 2542 2990 53 287

28/04/2017 4 nachten Nice Villefranche/Nice 790 1260 58 123

05/05/2017 4 nachten Nice Nice 990 1330 58 164

09/05/2017 3 nachten Nice Nice 890 1260 58 123

15/05/2017 3 nachten Nice Nice 890 1260 58 123

22/05/2017 2 nachten Nice Villefranche/Nice 790 1130 58 82

24/05/2017 5 nachten Villefranche/Nice Nice 1190 1530 58 205

29/05/2017 4 nachten Nice Nice 990 1330 58 164

06/06/2017 2 nachten Nice Nice 790 1130 58 82

11/06/2017 2 nachten Nice Nice 790 1130 58 82

13/06/2017 3 nachten Nice Nice 890 1330 58 123

20/06/2017 4 nachten Nice Nice 990 1330 58 164

01/07/2017 7 nachten Nice Nice Gastronomie 2542 2990 2850 3350 58 287

08/07/2017 7 nachten Nice Napels Jazz 2542 2990 2890 3390 52 287

15/07/2017 7 nachten Napels Valletta 2542 2990 2890 3390 52 287

22/07/2017 7 nachten Valletta Athene Familie 2542 2990 2890 3390 52 246

29/07/2017 7 nachten Athene Corfu 2542 2990 2890 3390 48 287

05/08/2017 7 nachten Corfu Ravenna 2542 2990 2890 3390 66 287

12/08/2017 7 nachten Ravenna Corfu Familie 2542 2990 2890 3390 45 287

19/08/2017 7 nachten Corfu Athene 2338 2750 2712 3190 66 287

26/08/2017 7 nachten Athene Valletta Familie 2202 2590 2542 2990 48 246

02/09/2017 7 nachten Valletta Napels Yoga* 1998 2350 2304 2710 52 287

09/09/2017 7 nachten Napels Nice Bridge* 2202 2590 2499 2940 52 287

16/09/2017 4 nachten Nice Nice 990 1330 58 164

20/09/2017 3 nachten Nice Nice 950 1330 58 123

04/10/2017 2 nachten Nice Nice 790 1130 58 82

06/10/2017 5 nachten Nice Nice 990 1330 58 205

11/10/2017 9 nachten Nice Lissabon Golf* 2202 2590 2491 2930 58 328

20/10/2017 14 nachten Lissabon Fort-de-France Trans-Atlantisch 2253 2650 2712 3190 160 123

Kalender & prijzen
Onze cruises Zomer 2017



VANAFPRIJS IN EURO PER 

VOLWASSENE ZONDER 

VERVOER(1)

VANAFPRIJS IN EURO PER VOLWASSENE MET VERTREK VANAF 

PARIJS(2)

VERTREK-DATUM DUUR VERTREKHAVEN AANKOMST-HAVEN
GOED OM TE 

WETEN

MET HAPPY FIRST -

15%

BASIS-

TARIEF

MET HAPPY 

FIRST -15%

BASIS-

TARIEF

LUCHTHAVEN-

BELASTING

HAVEN-

BELASTING

03/11/2017 7 nachten Fort-de-France Fort-de-France 2202 2590 2780 3270 278 294

17/11/2017 7 nachten Fort-de-France Point à Pitre 2202 2590 2780 3270 278 294

24/11/2017 7 nachten Point à Pitre Fort-de-France 2202 2590 2780 3270 278 294

01/12/2017 7 nachten Fort-de-France Point à Pitre Yoga* 1862 2190 2542 2990 278 294

08/12/2017 7 nachten Point à Pitre Point à Pitre Jazz 2202 2590 2780 3270 278 294

15/12/2017 7 nachten Point à Pitre Fort-de-France 2202 2590 2860 3360 278 294

22/12/2017 7 nachten Fort-de-France Point à Pitre Familie 2542 2990 3920 4420 278 294

29/12/2017 7 nachten Point à Pitre Fort-de-France Familie 2797 3290 4220 4720 278 294

05/01/2018 10 nachten Point à Pitre Fort-de-France 2990 3490 3970 4470 278 378

15/01/2018 10 nachten Fort-de-France Point à Pitre Golf* 3190 3690 3870 4370 278 420

25/01/2018 8 nachten Point à Pitre Point à Pitre Golf* 2542 2990 3170 3670 278 336

02/02/2018 7 nachten Point à Pitre Point à Pitre 1862 2190 2542 2990 278 294

09/02/2018 7 nachten Point à Pitre Fort-de-France 2372 2790 3290 3790 278 294

16/02/2018 7 nachten Fort-de-France Point à Pitre Familie 2457 2890 3390 3890 278 294

23/02/2018 7 nachten Point à Pitre Point à Pitre Familie 2457 2890 3390 3890 278 294

02/03/2018 7 nachten Point à Pitre Fort-de-France Gastronomie 2627 3090 3290 3790 278 294

09/03/2018 8 nachten Fort-de-France St Domingue Bridge* 2202 2590 2890 3390 278 294

17/03/2018 10 nachten St Domingue Havana Rum & Sigaren 2741 3225 3705 4205 305 378

27/03/2018 8 nachten Havana Havana 2741 3225 3565 4065 278 294

04/04/2018 16 nachten Havana Lissabon Trans-Atlantisch 2359 2775 3035 3535 170 168

Kalender & prijzen
Onze cruises Winter 2017-2018

Hogere

Cabinecategorieën

Rederssuite Dek F (40 m2) Suite Dek D (36 m2)   Deluxe Cabine Dek F (24 m2) Toeslag eenpersoonscabine

+ 100% op de prijs Cabine Dek C + 70% op de prijs Cabine Dek C + 50% op de prijs Cabine Dek C Vraag ons om informatie

De toeslagen en/of vermindering van prijzen verbonden aan de verblijfscategorie zijn van toepassing op de prijs voor een volwassene in een Club cabine met bezetting door 2 personen, zonder 
transport en zonder havenbelasting. 

*Met toeslag. Golf Pack (5  Green Fees), Yoga Pack en Bridge Pack beschikbaar bij reservatie: €100 per persoon

(1) of (2) Prijs per volwassene (vanaf 18 jaar) zonder de lidmaatschapscontributie van €20 per GM, op basis van een Club cabine dek B met bezetting door 2 personen. De prijzen met transport
bevatten de havenbelastingen, luchthavenbelastingen, verzekerings-, veiligheids- en solidariteitstoeslag en de transfers. Deze variabele heffingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen
conform de Algemene voorwaarden. Meer info over de prijzen per volwassene / kind, per dek, en de algemene voorwaarden, vindt u op www.clubmed.be/nl/cruises; op het nummer 070 660 660
of in uw agentschap. Voorvervoer vanuit Brussel: gelieve ons te contacteren.


