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Legenda

 Villas & Chalets 

4  5  4  Resorts met  
 5  Zone

4  4  Premium Resorts

3  3  Comfort Resorts

70+  Resorts 
voor u

 1 3 5

ONS AANBOD
● Inbegrepen in uw pakket

Services beschikbaar tegen een toeslag

AFHANKELIJK VAN HET GEWENSTE 
COMFORTNIVEAU

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS 
CLUB MED
Comfort, welzijn en op maat gemaakte service in een 
uitzonderlijk chalet-appartement in de bergen

  EXCLUSIVE COLLECTION - Zone 5∑ 
Twee van onze Resorts 4∑ hebben een extra zone: 
een private Zone 5∑ met meer services en nog meer 
privileges

  PREMIUM RESORTS 4∑
Net een beetje meer, mix van elegantie, comfort en 
oog voor details

  RESORT COMFORT 3∑
Alles is aanwezig: veel activiteiten, comfortabele kamers, 
uitgebreid bu� et en de gezelligheid van Club Med

PRAKTISCHE 
INFO

HET GEBIED IN CIJFERS RESORTTYPE KINDEREN & TIENERS WINTERSPORT ANDERE ACTIVITEITEN EN WELZIJN ACCOMMO-
DATIE &

RESTAURANTS
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FRANKRIJK, ITALIË, ZWITSERLAND, CHINA & JAPAN

FRANKRIJK Chaletappartementen Valmorel 1460m ✔ ● GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ FRANKRIJK Les Arcs Panorama Zone 5∑(1) 1750m ✔ ❍ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 139 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ●

Val d’Isère Zone 5∑ 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 ✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

Valmorel Zone 5∑ 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ Grand Massif Samoëns Morillon 1600m ✔ GRAND MASSIF 700m 2500m 148 14 50 64 20 0 3 70 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Les Arcs Panorama(1) 1750m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 139 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

La Plagne 2100 2100m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Méribel l’Antarès 1700m LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 ✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Méribel le Chalet 1700m ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 ✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Peisey-Vallandry 1600m ✔ ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139 ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

Tignes Val Claret 2100m ✔ ✔ TIGNES VAL 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Val d’Isère 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 ✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Val Thorens Sensations 2300m ✔ ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 2 jaar ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●
(15)

● ● ●

Valmorel 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË
Cervinia 2050m CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT 1524m 3900m 360 27 30 73 0 13 3 62 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●

(12)
● ● ● ● ● ●

(13)
● ● ● ● ● ● ● ●

Pragelato Vialattea 1600m ✔ VIA LATTEA (VOIE LACTÉE) 1350m 2823m 400 42 118 54 30 40 6 92 2 jaar ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

ZWITSERLAND Saint-Moritz Roi Soleil 1750m HAUTE-ENGADINE 1750m 3300m 350 35 22 31 0 222 1 56 ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CHINA
Beidahu(1) 500m ✔ BEIDAHU 526m 1405m 46 2 4 7 3 0 1 8 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yabuli 470m ✔ ✔ YABULI MERGE 500m 1374m 35 7 10 6 6 0 1 22 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

JAPAN
Sahoro Hokkaido 400m ✔ ✔ SAHORO 420m 1030m 25 7 5 0 9 5 1 9 ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tomamu Hokkaido 540m ✔ ✔ TOMAMU 540m 1239m 22 4 0 14 10 5 ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑

FRANKRIJK

Aime la Plagne 2000m ✔ GRANDE PLAGNE 1250m 3250m 225 18 33 69 10 80 3 85 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Arcs Extrême 2000m ✔ LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER 1250m 3250m 200 19 32 53 2 73 3 54 18 jaar(5) ✔ ✔ ●
(10)

●
(10)

●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ●

L’Alpe d’Huez la Sarenne 1850m ✔ ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE 1860m 3330m 237 14 29 34 38 50 1 85 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serre-Chevalier 1400m ✔ GRAND SERRE CHEVALIER 1400m 2800m 250 15 42 33 25 35 1 61 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●

 (1) Nieuw Resort korten dan 2 jaar open (2) Resort(s) met een directe toegang tot de pistes, zowel ski-in ski-out, of zeer dichtbij de pistes (maximum 150 m). (3) Aan het begin en aan het einde van het seizoen, 
als de verbinding gesloten is naar het skigebied “Les 3 Vallées”, zult u skiën volgens het skioord op Méribel of Val Thorens. (5) Resort alleen voor volwassenen. (6) Resort(s) met een authentieke architectuur van 
“alpine chalet” of paleis, gelegen in het hart van een resort met charme of prestige. (7) Waar ideale skicondities voor skiërs van topniveau: goede sneeuwkwaliteit, grote hoogte, vele kilometers pistes en landschappen. 

(8) Tijdens schoolvakanties. Data: informeer bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (9) Met uitzondering van het “niet-skiër, niet-wandelaar” -pakket, beschikbaar in alle Resorts Frankrijk, Italië en Zwitserland. 
(10) 18 jaar in Arcs Extreme. (11) Vanaf 12 jaar het hele seizoen. (12) Vanaf 12 jaar buiten schoolvakanties. (13) Hamam en/of sauna met supplement in de spa. (14) Details van de accommodatie bij uw reisagent 
op clubmed.be / clubmed.nl (15) “Alleen Val Thorens-sensaties:” Junior Suites “beschikbaar naast” Suites “. (16) - Wi-Fi-toegang beschikbaar in het grootste deel van het resort.
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Beste vrienden,

Bij het aanbreken van het 70-jarig jubileum is Club Med 
meer dan ooit toegewijd om u nieuwe ervaringen te 
bezorgen. Onder het toeziend oog van onze getalenteerde 
medewerkers (ook wel G.O®s/Gentil Organisateurs 
genoemd) en dankzij onze Signatures (details die 
ons aanbod uniek maken) laat u los, beoefent u uw 
sportpassie, maakt u opnieuw contact met uw dierbaren 
en geniet u van uw vakantie. 

Ga mee op een Rondreis*, kom mee aan boord van onze 
majestueuze vijfmaster de Club Med 2 of vier vakantie 
in onze Resorts, die zich altijd op de mooiste plekjes ter 
aarde bevinden. 

Trouw aan onze pioniersgeest, nodigen wij u uit om nieuwe 
bestemmingen te ontdekken; Cefalù op Sicilië, het eerste 
5  Exclusive Collection Resort aan de Middellandse 
Zee. Ook openen wij Marbella, een oase van 
frisheid in Andalusië. In het Franse West-Indië en op 
Mauritius hebben wij onze 4  Resorts La Caravelle en 
La Pointe Aux Canonniers helemaal gerenoveerd. Ook 
openen wij Les Arcs Panorama voor u, voor uw luxe 
familiewintersport in de Franse Alpen. 

Dompel uzelf onder in de kunst van het leven bij Club Med 
en kom getransformeerd terug van vakantie.

Deze nieuwe brochure is speciaal voor u gemaakt: om u te 
laten wegdromen, te laten ontdekken en uw aankomende 
reis te plannen. Maar vooral om ervoor te zorgen dat het 
niet bij dromen blijft.
Dus ga ervoor, sla de bladzijde om en laat u meevoeren 
naar een waar paradijs.

*Enkel beschikbaar met Franstalige gids.

05  Welkom op de gelukkigste 
plek op aarde 

07  Alle ingrediënten van uw 
Club Med-pakket
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Welkom op de gelukkigste 
plek op aarde

Onze waarden

Vernieuwend
Wij luisteren, ontwikkelen ons en 
streven ernaar u te verrassen. Altijd.

Of wij nu de geweldigste 
locaties ontdekken, het meest 
bekwame personeel werven of u 
aanmoedigen nieuwe ervaringen 
en activiteiten uit te proberen, wij 
zijn altijd op zoek naar de nieuwste 
innovaties om te garanderen dat elk 
verblijf nog beter is dan het vorige.

Vrijheid
Dromen en leven in vrijheid. 

U heeft altijd een keuze bij Club Med. 
Zonder beperkingen en met een 
overvloed aan opties kan iedereen 
genieten van een vakantie naar wens.

Verantwoordelijkheid
Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu en het ondersteunen 
van lokale gemeenschappen. 

En wij zijn trots op onze belofte om milieuduurzaamheid na te streven en mee te 
bouwen aan een betere toekomst. De Resorts zijn met zorg gebouwd en onze belofte 
heeft ervoor gezorgd dat 85% van onze Resorts het Green Globe-duurzaamheidslabel 
voert voor duurzaam toerisme. 

De Green Globe Standards omvatten zeer strenge duurzaamheidscriteria, volledig 
onafhankelijke procedures en verplichte audits die in afwisselende jaren op locatie 
of als desktop-audit worden uitgevoerd en zich richten op de volgende thema’s: 
duurzaam management; sociaal/economisch; cultureel erfgoed; milieu. Lees meer 
op greenglobe.com.

Ook ondersteunen wij voortdurend lokale gemeenschappen en ontwikkelen wij 
projecten via The Club Med Foundation; de eigen liefdadigheidsinstelling van 
Club Med.

Vriendelijkheid
Onze service is onderscheidend en 
vriendelijkheid staat altijd voorop. 

Onze G.O®’s zijn de ambassadeurs 
van de Club Med-spirit: ze werken 
onvermoeibaar om onze ruim 70 
Resorts te ondersteunen en maken 
de Club Med-ervaring werkelijk 
uniek. Gelukkige G.O®’s zorgen 
voor gelukkige klanten. 

“ Het toerisme van de toekomst is duurzaam en 
zou slechts een beperkte invloed op het klimaat 
moeten hebben. Club Med wacht niet passief af tot 
deze verandering tot stand komt, maar neemt het 

heft in eigen handen.” 

   Henri Giscard d’Estaing
Voorzitter & CEO, Club Méditerranée

Multicultureel 
Welkom in de wereld van Club Med!

Onze medewerkers met meer dan 
30 nationaliteiten staan klaar voor 
vakantiegangers van over de hele 
wereld. Dankzij een harmonieuze mix 
van mensen en culturen wordt uw 
vakantie onvergetelijk.

“ Het doel van het leven is geluk. De tijd om gelukkig 
zijn. te zijn is nu. En de plek om gelukkig te zijn is hier.” 

Gérard Blitz
Oprichter Club Med

Club Med, dat in 1950 is begonnen als NGO met strandhutjes en 
een team van vrijwilligers, heeft zich ontwikkeld
in de loop der jaren. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: de 
waarden die iedere dag weer centraal staan in ons werk.
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*Toegang tot Kinderclubs is inbegrepen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar.

Kinderclubs voor kinderen van 4 maanden tot en met 3 jaar zijn beschikbaar tegen een toeslag die u kunt voldoen bij de boeking.
**Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Aanvullende services 
zijn beschikbaar**
 Spabehandelingen
  Kinderclubs voor kinderen 

van 4 maanden tot en met 
3 jaar

  Geselecteerde sporten 
waaronder duiken, 
(kite)surfen en golf

  Excursies om de 
bestemming te leren 
kennen

Festijn voor fijnproevers
Een fantastische vakantie is niet 
compleet zonder smakelijke 
maaltijden in goed gezelschap! 
Onze internationaal opgeleide 
chef-koks spelen vernuftig met 
lokale tradities en internationale 
lekkernijen om het beste van 
beide werelden op uw bord te 
toveren. All-inclusive dineren, 
lang lunchen met vrienden en 
familie, een aperitief of een 
versnapering wanneer u maar 
wilt...u wordt op uw wenken 
bediend!

Tevreden kinderen 
zorgen voor tevreden 
ouders
Omdat u keuze hebt uit 
geweldige activiteiten en 
vrijwel niets hoeft te regelen, 
kunt u zich volledig richten op 
de perfecte gezinsvakantie. 
Onze bekroonde Kinderclubs 
verwelkomen kinderen van 4 
maanden* tot en met 17 jaar. 
Zo kunt u de ideale balans 
creëren tussen tijd met het 
gezin en tijd voor uzelf. 

Zoveel te doen
Doe helemaal niets...
of probeer alles. U kunt 
kiezen uit maar liefst zestig 
verschillende sporten en 
activiteiten bij Club Med. 
Met gratis toegang tot 
groepslessen onder leiding 
van topprofessionals kunt u 
nu de kans grijpen om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan!

Veilig reizen
Vakanties moeten makkelijk 
en zorgeloos zijn vanaf het 
moment dat u de voordeur 
dichttrekt... Om ervoor te 
zorgen dat uw reis prettig 
en zonder stress verloopt, 
kunnen wij uw vlucht boeken 
inclusief transfers. 
Ontspan... wij doen de rest. 

Alle
ingrediënten
van uw
Club Med-pakket

Geweldige G.O®’s 
G.O® (Gentil Organisateurs) 
is een term die Club Med 
60 jaar geleden voor het 
eerst bedacht, en waarvan 
de ware betekenis uniek 
is. Een G.O® kan het best 
worden omschreven als een 
persoonlijke host en wordt 
vaak gezien als vriend; ze 
creëren momenten van 
geluk, warmte, gezelligheid, 
vriendelijkheid en humor.

Luxe open bar
Een cocktail op het strand of 
een rood wijntje bij het diner? 
Met onze luxe open bar hoeft 
u niet te kiezen, alles kan - 
sterke drank, cocktails, bier, 
wijn, koffie, sap of frisdrank 
zijn inbegrepen. En in onze 
Villa’s, Chalets en 5  Zones en 
Resorts kunt u genieten van 
rijkelijk vloeiende champagne 
die na 18.00 uur per glas aan 
de bar wordt geserveerd.

Live-entertainment
Beslis ‘s avonds waar u zin 
in hebt; een rustige, intieme 
avond met livemuziek of 
liever een liveshow of ergens 
dansen?

Een all-inclusive 
concept voor een 
zorgeloos verblijf

 De hele dag door tafelen 

 Luxe open bar 

  Sporten en activiteiten 

  Toegang tot stranden en 
zwembaden 

   Toegang tot Kinderclubs voor 
kinderen van 4 tot en met 17 
jaar

  Live-entertainment 

  Gratis Wi-Fi
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Club Med is de aardbol over gereisd om de meest geweldige plekken te 
ontdekken en ware paradijsjes te creëren over de hele wereld. Altijd op de beste 
locaties met een grote hoeveelheid ruimte en ongerepte natuur. Elk van onze 
Resorts heeft een eigen karakter en biedt een unieke keuze aan ervaringen om 
het beste uit de bestemming te halen: verken de magie van de natuur, verwen 
lichaam en geest, maak de ontdekkingsreiziger in uzelf wakker, dompel uzelf 
onder in de lokale gastronomie of doe iets terug voor de omgeving.

Fantastische bestemmingen, 
unieke vrijetijdsbesteding

Actief

Begin de dag goed met 
muesli,	koffie	en	een	
croissant.

Stretch, pauzeer en kom 
weer in contact met uzelf 
door een yogales aan zee.

Geniet van een 
uitgebalanceerde maaltijd 
en trakteer uzelf op een 
stukje taart.

Plons in het water en 
leer SUP’en (stand up 
paddleboard).

Ga naar het Zen-bad voor 
een verkwikkende duik 
voor de avond valt.

Geniet, in wit gekleed voor 
de thema-avond, van het 
nachtelijke entertainment 
georganiseerd door de 
G.O®’s.

Wij hebben voor iedereen de beste vakantie. 
Geniet elke dag op uw manier:

Ontspan

Een langzaam begin 
van de dag en een korte 
wandeling naar het 
versbereide ontbijt. 

Geniet van een lome 
ochtend naast het 
Zen-bad, dat alleen 
toegankelijk is voor 
volwassenen.

Struin	langs	het	buffet	
met een selectie 
van salades, verse 
zeevruchten en fruit met 
uitzicht op de oceaan. 

Trakteer uzelf op 
een ontspannende 
spabehandeling.*

Laat het bad vollopen 
in uw kamer, vóór 
het avondeten wordt 
geserveerd. 

Dineer in de rustige 
sfeer van het  
specialiteitenrestaurant, 
voordat u zich terugtrekt 
onder de sterrenhemel 
met een cocktail in uw 
hand.

9.00 uur

11.00 uur

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

19.00 uur

Hyperactief

Yoga bij zonsopgang! 
Gevolgd door een ontbijt 
voor	een	flinke	portie	
energie. 

Snorkelen, en daarna 
kajakken, tennissen, 
boogschieten.. u doet het 
allemaal!

Lunch tussendoor, zodat 
u klaar bent voor het 
volgende avontuur.

Een hike door de jungle of 
een lokale excursie - de 
keuze is aan u!

Nog altijd bruisend van 
de energie kunt u nu de 
trapeze in de schemering 
uitproberen.

Geniet van een feest van 
lokale smaken, voordat u 
tot diep in de nacht losgaat 
op de dansvloer!

11.00 uur

9.00 uur

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

19.00 uur

*Services zijn beschikbaar voor een toeslag
die u kunt voldoen bij de boeking.

Dit schema is slechts als voorbeeld opgesteld en de activiteiten kunnen afwijken in elk Resort.
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Surf op de turquoise wateren 
Club Med Kani, Maldiven 
Gekwalificeerde	instructeurs	nemen	u	
mee naar eersteklas golven voor een 
onvergetelijke	surfles*.	
Meer op pagina 17 en 19 ‣

Ongekende luxe 
Club Med Exclusive Collection 
Kies uit onze prachtige 5  Resorts, onze 
Villa’s en Chalets voor een intieme vakantie 
en onze speciale luxe zones met exclusieve 
services. 

Ontdek onze Exclusive Collection Resorts:
in de Maldiven pagina 17 ‣
in Mauritius pagina 21 ‣
in Italië pagina 49 ‣

Proef de unieke 
gastronomie van 
Hokkaido 
Club Med Tomamu en 
Club Med Sahoro 
Hokkaido, Japan
Ontdek nieuwe smaken en lokale 
lekkernijen zoals sashimi, sushi, 
chirashi don, Nabe-hotpot of 
shabu shabu met rundvlees. 

Help mee om 
babyschildpadden vrij te 
laten in zee* 
Club Med Cherating Beach, 
Maleisië 
Help de Turtle Sanctuary bij hun werk 
ter bescherming van schildpadden 
- een emotionele en onvergetelijke 
ervaring voor jong en oud. 

Oefen de boomhouding terwijl 
u luistert naar de golven 
Club Med Bintan Island, Indonesië 
Kom weer in contact met lichaam en geest 
tijdens een yogales in een strandpalapa. 

Smul van gesmolten kaas in de Franse 
Alpen 
Club Med Wintersportresorts in de Franse Alpen 
Ontdek hoe de Fransen binnen opwarmen met 
gesmolten	kaas	als	het	buiten	koud	is;	proef	tartiflette,	
raclette of geniet van kaasfondue. 
Meer over onze Wintersportresorts vanaf pagina 59 ‣

9.00 uur

11.00 uur

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

19.00 uur
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De plek voor familiegeluk
Reizen met kinderen is behoorlijk uitdagend. Bij Club Med zijn wij ervan 
overtuigd dat een gemakkelijke ervaring met zo min mogelijk geregel de beste 
manier is om geweldige familieherinneringen te maken. Van fantastische 
Kinderclubs tot services en uitrusting, wij zorgen overal voor zodat u alleen 
maar hoeft te genieten van de tijd die u samen doorbrengt.

Baby Club Med
4 tot en met 23 maanden – service met toeslag* 
Onze dierbaarste en jongste klanten worden 
verzorgd door professionals die ervaring 
hebben met jonge kinderen, zodat ze de 
liefdevolle en deskundige zorg krijgen die ze 
verdienen. Op maat gemaakte programma’s 
bestaan onder meer uit babygym, kinderliedjes 
en muzikale spelletjes. Elke dag zit boordevol 
ontdekkingen en tederheid. 

Petit Club Med
2 tot en met 3 jaar – service met toeslag*
Peuters zijn welkom om de wereld te ontdekken en elkaar te leren 
kennen via leuke activiteiten, zoals sport, handvaardigheid 
en spelletjes. Ze kunnen zelfs meedoen aan een show…

Mini Club Med
4 tot en met 10 jaar - inbegrepen 
Samen met leeftijdsgenootjes (4-5 jaar, 6-7 jaar en 8-10 jaar) 
gaan de kinderen op ontdekking, hebben ze plezier en maken 
ze nieuwe vriendjes tijdens een dagprogramma dat is opgesteld 
door ervaren G.O®’s met een mix van sport, creatieve en 
expressieve activiteiten en spelletjes.

Passworld / Junior’s Club Med
11 tot en met 17 jaar - inbegrepen
Passworld	is	een	plek	om	samen	te	komen	terwijl	gekwalificeerde	
G.O®’s een oogje in het zeil houden. In de Junior’s Club Med 
worden leuke activiteiten georganiseerd door de G.O®’s, zoals 
films	maken,	dj-mixen,	dansvloer,	spelletjes	en	meer...	Niets	
moet, alles mag en ouders zijn ervan verzekerd dat er op hun 
kroost wordt gelet.

Over de aanvullende kosten*
De zorg voor onze kleinste klanten vereist speciale aandacht en 
de naleving van strenge veiligheidsregels. Vanwege beperkte 
beschikbaarheid, om de juiste medewerker-babyratio te 
waarborgen en de beste zorg te kunnen garanderen, worden 
voor de Baby en Petit Clubs extra kosten in rekening gebracht.

 
Babywelkomstpakket – inbegrepen 
Alle onmisbare spullen die u nodig hebt voor de 
verzorging van uw baby, zoals een bedje, babybadje, 
flesverwarmers	en	buggy’s	staan	voor	u	klaar	-	zodat	u	
niets hoeft mee te sjouwen en zorgeloos op reis kunt.
Verschoonruimtes zijn ook dag en nacht beschikbaar in 
het Resort.

 
Baby Corner – inbegrepen 
Gedeelte van het hoofdrestaurant met een keuze 
uit babyvoeding, zoals puree van zoete en hartige 
ingrediënten, evenals de benodigdheden om het eten 
voor uw baby mee klaar te maken zoals een blender, 
sterilisator,	flesverwarmer,	magnetron	en	meer...

 
Babyrestaurant – inbegrepen
Een restaurant speciaal voor de kleintjes met heerlijke 
en afgestemde maaltijden, die samen met u of met 
onze G.O®’s kunnen worden gegeten als onderdeel 
van onze Baby Club Med-services.

 
Familiekamers
Onze Resorts bieden verschillende kameropties 
om aan iedere gezinswens te kunnen voldoen. Zo 
hebben wij Club kamers en Deluxe kamers met een 
tussendeur of suites met plek voor gezinnen van 4 tot 
en met 6 personen.

 
Unieke activiteiten tot en met 10 jaar – inbegrepen
Babygym, het kleine circus, een kookprogramma, of 
skilessen voor kinderen vanaf 3 jaar; er zijn tal van 
activiteiten speciaal ontwikkeld voor het Kinderclub-
programma. Kijk op de Resortpagina voor de 
verschillende services!

 
Babyverzorgingsruimte tot en met 23 maanden – 
inbegrepen
24 uur per dag geopend en met alle benodigdheden 
om een babymaaltijd te bereiden, zoals een blender, 
sterilisator (alleen op aanvraag), magnetron, koelkast, 
flesverwarmer	en	producten	zoals	mineraalwater,	fruit	
en houdbare melk (poedermelk wordt niet verstrekt).

 
Doktersservice
De doktersservice is beschikbaar voor een consult* 
en voor het verstrekken van standaard medicatie. 
Badmeesters houden toezicht bij de zwembaden. 
Veiligheidsmedewerkers zien toe op de veiligheid in het 
Resort.

 
Pyjamas Club – service met een toeslag* 
In Resorts met een Baby Club is een (groeps)babysit-
service beschikbaar, waar ervaren G.O®’s uw baby 
van 19.00 tot 23.00 uur in slaap wiegen en oppassen, 
terwijl u geniet van een zorgeloos avondje uit. Een 
privébabysitter is ook mogelijk op aanvraag.

Meer gemak voor gezinnen

Club Med Zon & Sneeuw Resorts
*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen! Sommige services zijn alleen beschikbaar in een Resort met een 
Baby Club, Petit Club en Mini Club.

Kinderclubs 
Een kleine waarschuwing vooraf: als uw kinderen de Kinderclubs van Club Med 
eenmaal hebben ontdekt, willen ze er nooit meer weg! Relax en geniet zonder 
schuldgevoel van een moment voor uzelf, terwijl u van een cocktail nipt aan het 
zwembad of de omgeving verkent. 

Al onze G.O®’s van de Kinderclubs hebben aanzienlijke professionele ervaring 
binnen	de	kinderopvang,	diploma’s,	een	EHBO-certificaat	en	volgen	ieder	half	
jaar een reanimatiecursus.
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Huwelijksreispakketten
Wij verwennen pasgetrouwde stellen 
met unieke inbegrepen services voor 
een onvergetelijke vakantie. Bovendien 
zijn er upgrades beschikbaar (tegen 
kosten) via onze speciale pakketten.

Bruiloften
Wij werken samen met professionele 
bruiloftsspecialisten voor concurrerende 
huwelijksceremoniepakketten, helemaal 
aangepast aan uw wensen voor die 
grote dag. Neem voor meer informatie 
contact met ons of uw reisbureau op.

Soloreizigers
Voor klanten die een kamer voor 
zichzelf willen boeken, geldt een 
eenpersoonstoeslag bovenop 
de prijs per persoon (die van 
toepassing is op twee volwassenen 
die een kamer delen). Deze toeslag* 
varieert van 30% tijdens het 
laagseizoen tot 80% tijdens het 
hoogseizoen.

Onovertroffen 
prijs-kwaliteit
Onze aanbiedingen
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Fantastische locaties, het gemak 
van de all-inclusive pakketten 
voor klanten, een unieke sfeer 
en de deskundigheid van ons 
evenemententeam garanderen 
een zorgeloos en onvergetelijk 
evenement. wij kunnen alle 
mogelijke evenementen verzorgen, 
waaronder:

 Incentives 
 Conferenties
 Geheel Resort afhuren
 Schoolgroepen 
 Sociale of sportevenementen
 Bruiloften

Boek uw vlucht bij ons...
...en wij halen u op bij het vliegveld 
voor een zorgeloze reis.

Vroegboekkorting 
U hoeft zich nergens zorgen 
over te maken, tot 15%* 
korting en gegarandeerd het 
beste aanbod!*
 
Bij Club Med krijgen vroegboekers 
de beste prijs. Wij garanderen 
dat vroegboekers het hele jaar 
door de beste aanbieding krijgen 
voor een Club Med-vakantie. 
Bovendien betekent tijdig boeken 
dat u het gewenste Resort en de 
datum kunt vastleggen, voordat 
het is uitverkocht. Ook in het 
hoogseizoen kunt u de perfecte 
kamer kiezen en een plek in de 
Kinderclub reserveren voor uw 
kinderen.

Hoe zit ons aanbod in elkaar?
 Club Med-pakketten zijn all-inclusive

  Club Med-pakketten gelden per persoon en - tenzij anders 
aangegeven - op basis van de volgende voorwaarden: 

 
  Volwassenentarief: per persoon 

voor twee volwassenen in een 
Club	kamer,	voor	een	specifieke	
vertrekdatum. 

 
  Kindertarief: per kind in een kamer 

met zijn/haar ouder. Voor een extra 
kamer (zoals kamer met tussendeur) 
kan een toeslag gelden.

Prijzen en pakketten voor speciale gelegenheden

Meetings & Events
bij Club Med 

Ga voor meer informatie naar 
www.meetings-events-clubmed.be / 
www.meetings-events-clubmed.nl  
of neem contact op met uw reisbureau.

Overal ter wereld, inclusief 
wintersportvakanties

KLEINTJES

GRATIS*

tot en met 3 
jaar verblijven

KINDEREN

40%*

krijgen tot

korting
4 t/m

11 jaar

TIENERS
NIEUW!

20%*

krijgen tot

korting
12 t/m
17 jaar

Toegang tot Kinderclubs 
is inbegrepen

Voor hun beste vakantie ooit 
+ Kinderclubs inbegrepen!

* *

* Korting kan variëren afhankelijk van data en Resorts. Gegarandeerd het beste aanbod: Club Med betaalt het
verschil middels een tegoed terug als u een betere prijs vindt dan de vroegboekaanbieding. Van toepassing op de
landprijzen (verblijf in het Resort) van het pakket, aangezien Club Med geen invloed heeft op de vluchtprijzen. Voor
de algemene voorwaarden kijkt u op clubmed.be of clubmed.nl, of neemt u contact op met uw reisbureau. 

Geweldig aanbod voor kinderen en tieners



1615 Club Med Zon & Sneeuw Resorts

ONZE RESORTS
IN DE ZON

altijd op de mooiste plekjes



17 18

Finolhu Villas Maldiven 
Uitmuntende en ecologische privévilla’s die op een steenworp 
afstand van Club Med Kani liggen. Dit is simpele luxe op zijn best.

Opp. Max. bezetting

Sunset Watervilla 168m2  
(Binnen: 78m2)

2 volwassenen + 1 
volwassene op een 
slaapbank

Sunrise Watervilla 151m2  
(Binnen: 67m2)

2 volwassenen + 1 
volwassene op een 
slaapbank

Sunset/Sunrise  
Villa Strand 

168m2  
(Binnen: 67m2)

 volwassenen + 1 kind van 
12 t/m 17 jaar

Kaaf North, Malé Atoll, Maldiven

Bereikbaarheid
Malé International Airport 
Transfer van 35 minuten per speedboot

Resort
Privéresort aan het strand 
12 hectare 
Green	Globe-gecertificeerd 
Kinderen welkom vanaf 12 jaar, geen 
kinderclubs aanwezig

In de bekroonde Finolhu Villa’s die middenin het idyllisch 
natuurschoon liggen, geniet u van prachtige vergezichten, 
geweldige culinaire ervaringen en tal van avontuurlijke activiteiten. 
Buitengewoon tot in ieder detail; van de adembenemende 
architectuur op het water tot de intuïtieve en discrete butlers. Elk 
moment in de Finolhu Villa’s is werkelijk onvergetelijk. Vind uzelf weer 
terug te midden van deze luxe en pure ontspanning.

ClubMedFinolhuVillas @clubmedFinolhu ClubMedFinolhu

Sunset Overwater VillaBeach villa

Ontbijt service

N.B.: minimale leeftijd voor kinderen in de Strandvilla’s is 12 jaar en de villa’s op het 
water	zijn	alleen	voor	volwassenen.	Happy	Childrenʼs	corner	beschikbaar	bij 
Club Med Kani.

Geniet van uw villa in de Maldiven

Relax & kom bij 
 Hoofdzwembad 

in Resort en 
privézwembad 

  Massages en 
behandelingen in de ILA 
Spa* of in uw privévilla

	 Pilates,	yoga	en	fitness
Services

 Privébutler 
 Romantisch diner in uw 

villa of op het strand*
 Gepersonaliseerde 

aankomst bij het Resort
 Voorrang bij 

reserveringen voor 
restaurant en spa

Waterpret
 SUP’en (stand up 
paddleboard), zeilen, 
kajakken, snorkelen, 
diepzeeduiken*, 
waterskiën* en 
wakeboarden*, surfen*, 
waterpolo,	aquafitness	

Ontdek 
 Blue Lagoon-tour*, 

schilderachtige vlucht*, 
boot met glazen bodem*

 Kreeftpicknick* 
of barbecue bij 
zonsondergang*

 Sensationele 
watersporten*

 Surftours vanaf Kani*
Voor de sportievelingen!

 Strandvolleybal, 
volleybal 

 Tennis
 Gewichten & 

cardioruimte

Meer activiteiten bij Club Med Kani pagina 18‣

Club Med Zon & Sneeuw Resorts

Hoogtepunten van Club Med Finolhu Villa’s

  Ontspan in het comfort van uw privévilla terwijl u wordt bijgestaan door 
uw persoonlijke butler.
  Drink de rijkelijk vloeiende champagne die vanaf 18.00 uur wordt 
geschonken bij de bar van het zwembad.
  Ontdek wat puur geluk is tijdens een spabehandeling* in uw privévilla 
met uitzicht over de oceaan en vul uw vochtbalans aan met vers 
kokoswater.
		Profiteer	 van	 gratis	 toegang	 tot	 zusterresort	 Kani,	 dat	 op	 slechts	 5	
minuten varen ligt met de jetbootservice.

Accommodatie

Ontdek prachtige eco-villa’s, die voor 90% gebruikmaken van 
zonne-energie en ontworpen zijn door de bekroonde Japanse 
architect Yuji Yamazaki en Franse interieurontwerper Meriem Hall. 
Alle villa’s beschikken over een privézwembad, privébutler, een 
ruim bad, buitendouches, een thuisbioscoop en meer.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Restaurants 

Restaurant Hacienda 
The Motu - specialiteitenrestaurant in de Finolhu 
Villa’s 
Beleef een onvergetelijk diner in een idyllische omgeving 
met uitzicht op het schitterende water van de Indische 
Oceaan. Een ontspannen sfeer overdag en luxe eten 
tijdens de avonduren. In de centrale bar krijgt u een kijkje 
in de onderwaterwereld door de speciale glazen vloer.
Gratis restaurants beschikbaar bij Club Med Kani
The Vehli bij Club Med Kani Resort, dineer in de open 
lucht op het terras. The Kandu bij Club Med Kani 
Resort,	beleef	een	relaxte,	maar	verfijnde	dinerervaring.	
Mogelijkheden voor een à-la-carte-ontbijt en een 
buffetontbijt	en	twee	menu’s	voor	het	diner.
Inclusief: ontbijt in suite, lunch, diner en versnaperingen 
gedurende de dag.

Bars 

The Poolside Bar, cocktails naar wens, wijnproeverij of 
een glas gekoelde champagne bij het zwembad.

Beschikbaar bij Club Med Kani 
The Sunset, adembenemende uitzichten over de lagune.
The Iru, comfortabele en moderne zitplaatsen op het 
strand.
The Manta Exclusive Collection Bar – met rijkelijk 
vloeiende champagne per glas en hartige hapjes vanaf 
18.00 uur.

Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails, frisdrank en champagne per 
glas vanaf 18.00 uur in de Manta-lounge. 
Op de Maldiven mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar.
Jetbootservice is beschikbaar voor restaurants en bars in Kani.
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Geniet bij Club Med Kani
Relax & kom bij 

	 Pilates,	yoga	en	fitness		
 Massages en behandelingen bij Mandara 

Spa*
Verbeter uw vaardigheden

 Zeillessen
Waterpret

 Waterskiën* en wakeboarden*, surfen*, 
flyboarden*, snorkelen, kajakken, SUP’en

	 Aquafitness
Ontdek meer

 Blue Lagoon-tour*
 Kreeftpicknick* of barbecue bij 

zonsondergang*
 Schilderachtige vlucht*
 Boot met glazen bodem*
 Sensationele watersporten*
 Diepzeeduiken op beroemde duiklocaties*

Voor de sportievelingen!
 Fitnessruimte
 Strandwedstrijden
 Strandvoetbal
 Strandvolleybal
 Waterpolo

Kani Maldiven 
Surf, zwem, duik of drijf: ontdek de oceaan 
zoals nooit tevoren op deze perfecte plek die 
regelrecht van een ansichtkaart lijkt te komen.

U bevindt zich op een uitgestrekt privéstrand van 2 kilometer - waar de 
fauna	zowel	op	het	land	als	in	de	zee	floreert	en	waar	u	kunt	kiezen	uit	
spannende watersporten en avonturen. Gelegen boven de azuurblauwe 
wateren van de Maldiven, biedt Club Med Kani de ultieme luxe-ervaring in 
deze tropische lagune.

20ClubMedKani @clubmedkani ClubMedKani

Kaaf North, Malé Atoll, Maldiven

Bereikbaarheid
Malé International Airport 
Transfer van 35 minuten per speedbootr

Resort
Privéresort op het eiland 
12 hectare 
Kinderen vanaf 2 jaar zijn hier welkom

Club Med Zon & Sneeuw Resorts*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Hoogtepunten van Club Med Kani

  Turquoise wateren zijn uw speelveld: geniet van gratis 
snorkelexcursies op een motorboot (twee keer per dag), SUP’en, 
surfen*,	duiken	bij	 zonsondergang*,	 flyboarden*	en	een	vlucht	
met een watervliegtuig.*
  Ontdek ‘s nachts het fantastische zeeleven tijdens het speciale 
nachtduiken*, of help mee het zeeleven te beschermen als 
onderdeel van ons koraalvermeerderingsprogramma. 
  Dompel uzelf onder in de simpele genoegens van het 
eilandleven: verse vis, verse kokos en door de lucht zweven op 
een schommel vlak boven het water.
  Kom tot rust bij de gedachte dat er voor de kinderen wordt 
gezorgd in de gloednieuwe Mini Club Med onder het toeziend 
oog van onze gepassioneerde G.O®’s.
  Surf vanaf Kani-eiland - Ninja-break vanaf de punt van het 
eiland tijdens het surfseizoen (juni – oktober) of surf naar de 
omliggende surfbreaks*.

Voor de kinderen
 4 t/m 10 jaar: de gloednieuwe Mini Club med is 

een innovatieve ruimte met de zee als thema. 
Jonge avonturiers kunnen spelenderwijs leren 
aan de hand van activiteiten zoals kooklessen, 
schminken, zandkastelen bouwen en meer.

Restaurants 

The Vehli – hoofdrestaurant
Dineer in de open lucht op het terras. Internationale, 
traditionele Aziatische keuken en gezonde opties.
The Kandu - specialiteitenrestaurant
Gelegen in de schaduw aan het azuurblauwe water van de 
lagune. Mogelijkheden voor een a-la-carte-ontbijt en een 
buffetontbijt	en	twee	menu’s	voor	een	verfijnd	diner.	
Kaana - Deli’Snack
Heerlijke kleine gerechten om de hele dag en avond van te 
genieten in een relaxte, maar toch smaakvolle setting. 
Inclusief: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag. 

Bars 
The Sunset, adembenemende uitzichten over de 
indrukwekkende watervilla’s op de Maldiven en de 
glinsterende lagune. The Iru is de perfecte plek om met de 
voeten in het zand te genieten van een cocktail. The Manta 
Exclusive Collection Bar is uitsluitend toegankelijk voor 
klanten die een watersuite hebben geboekt.
Meer op pagina 16‣
Inclusief:wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank. 
Op de Maldiven mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar.

Accommodatie

4  Zone en kamers gelegen op het hoofdeiland met levendige en 
toch knusse accommodaties, die worden omgeven door weelderige 
natuurlijke tuinen of die pal aan het zandstrand liggen met 
oceaanuitzicht. Kamers met tussendeur zijn beschikbaar.
Voor een hoogwaardige ervaring kunt u kiezen voor een upgrade 
naar een waterbungalowsuite in de Manta Exclusive Collection 5  
Zone en genieten van exclusieve services. Meer op pagina 16‣

Zone 5   Manta

Uw eigen privélounge bouven het turquoise water van dit practhige 
eiland, ontbijt op bed, een badkuip met uizciht op de lagune en een 
hotelsevice. Manta biedt u de optimale privacy van een suite op 
palen met eigen toegang tot de zee. In deze elegante suite gaan al 
uw wensen in vervulling.

Opp. Max. bezetting

Watersuite in de 5  Zone 98m2  
(Binnen 76m2)

3 volwassenen (min. 14 jaar)

Deluxe kamer terras - 
strandzijde

52m2  
(Binnen 42m2)

2 volwassenen + 1 kind 
jonger dan 12 jaar op een 
slaapbank

Club kamer met 
tussendeur – strandzijde

37m2  
(Binnen 32m2)

4 volwassenen + 2 kinderen 
jonger dan 12 jaar op een 
slaapbank

Club kamer met 
tussendeur - tuinzicht

38m2  
(Binnen 32m2)

4 volwassenen + 2 kinderen 
jonger dan 12 jaar op een 
slaapbank

Club kamer 35m2  
(Binnen 29m2)

2 volwassenen of
 2 volwassenen + 1kind 
jonger dan 12 jaar op een 
slaapbank of 2 volwassenen 
+ 2 kinderen jonger dan 12 
jaar op een slaapbank

4 5&
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In een ongerepte zonovergoten baai ontdekt u het 
zengevoel en de warmte van de unieke lokale cultuur 
van Mauritius.

Albion, Mauritius 

Bereikbaarheid
Sir Seewoosagur International Airport  
Transfer van 1 uur naar het Resort

Resort
Resort aan het strand tussen  
de zee en de bergen 
21 hectare 
Green	Globe-gecertificeerd	

Geniet van finesse in Albion
Relax & kom bij

	 Infinity-zenzwembad	
voor volwassenen

 Pilates, yoga en 
fitness	

 Massages en 
behandelingen bij 
Club Med Spa by 
Cinq Mondes*

Verbeter uw 
vaardigheden

  Golf, tennis en 
boogschietlessen 

 Vliegende trapeze 
met circuslessen

Waterpret
 SUP’en, kajakken, 
waterpolo, 
snorkelen, 
catamaran, zeilen

Ontdek 
 Diepzeeduiken*

  Duik in de cultuur* 
met een bezoek 
aan een UNESCO-
werelderfgoedlocatie, 
umfabriek proeverij en 
meer

 Sportvissen*
Voor de sportievelingen!

 Sportschool
 Strandvolleybal

 Basketbal
 Voetbalveld
 Jeu de boules
 Tafeltennis
 Kin-Ball

ClubMedAlbion @clubmedalbion ClubMedAlbion

Club Med La Plantation d’Albion is een uniek Resort gelegen midden in 
prachtige tuinen. Neem de stap en zweef door de warme lucht op een 
vliegende trapeze, proef het ontbijt aan de waterkant of kom tot rust aan 
het	infinity-zwembad.	Laat	u	omringen	door	de	schoonheid	en	het	gemak	
van exclusieve services en de Mauritiaanse gastvrijheid. Ontdek een 
mengelmoes aan culturen uit India, Europa en Afrika met al uw zintuigen.

Opp. Max. bezetting

Suite  
met zee- of strandzicht 
Club kamer met tussendeur 
- zeezicht

71m2 2 volwassenen + 
1 kind 
jonger dan 12 jaar 
op een slaapbank

Deluxe kamer  
met zee- of strandzicht
met tussendeur naar
Club kamer - tuinzicht

68m2  
(50m2 Binnen)

2 volwassenen

Club kamer  
met zee- of strandzicht – 
tussendeur naar Suite 
met zeezicht of Deluxe 
kamer met zeezicht 
beschikbaar

41m2  volwassenen + 
1 kind 
jonger dan 12 jaar 
op een slaapbank

Club kamer  
tuinzicht – met tussendeur 
naar Club kamer of Deluxe 
kamer met tuinzicht

41m2 2 volwassenen + 
1 kind 
jonger dan 12 jaar 
op een slaapbank

La Plantation  
d’Albion Mauritius 

5

Club Med Zon & Sneeuw Resorts*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Hoogtepunten van Club Med
La Plantation d’Albion

  Kom meer te weten over de cultuur van Mauritius door 
gerechten uit de lokale keuken en rum te proeven*
  Verwen uzelf met champagne per glas die iedere avond 
vanaf 18.00 uur wordt geserveerd, spabehandelingen* en 
het	infinity-zwembad	voor	volwassenen
  Ga volledig op in de natuurpracht door vlak naast de 
leeuwen te wandelen*, op safari* te gaan met zebra’s en 
door weelderige tuinen te slenteren die omgeven zijn door 
exotische	flora	en	fauna
  Duik in de wonderen van het zeeleven in de Indische Oceaan 
wanneer u gaat snorkelen, diepzeeduiken*, catamaran 
varen*	en	als	u	dolfijnen	ontmoet*

Restaurants 

The Distillerie – hoofdrestaurant
Eet al fresco in de eetzaal op de eerste verdieping met 
fantastisch uitzicht op zee voor ontbijt, lunch of diner.
The Phare - specialiteitenrestaurant
Smul van de subtiele en exotische smaken uit de lokale 
keuken op slechts een steenworp afstand van de zee. 
Beschikbaar voor een verlaat ontbijt, late lunch en diner met 
reservering.
Inclusief: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag.

Bars 

The Banian is ideaal gelegen bij het zwembad en het 
restaurant en ademt een ontspannen sfeer die uitnodigt om 
een verfrissend drankje te drinken, The Beach Bar, dit is 
de plek op het strand om een consumptie te nuttigen onder 
de stralende zon, The Alouda Bar, door de intieme setting 
is dit de bar waar u onder het genot van een drankje de 
zonsondergang wilt meemaken.
Inclusief:wijn, bier, sterke drank. cocktails, frisdrank en champagne per glas 
vanaf 18.00 uur. Op Mauritius mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar.

Accommodatie

Gelegen tussen de groene bergen en de turquoise zee 
garanderen de over het Resort verspreide kamers en suites 
een ultiem verblijf.

Voor de kinderen

Inbegrepen
   4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, circus en tennislessen
 11 t/m 17 jaar: Junior Club Med
 Babywelkomstpakket
 Baby Corner en kinderstoelen in hoofdrestaurant
 Speeltuin en zwembad voor kinderen

Services met een toeslag
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 (Groeps)babysit-service (2 t/m 10 jaar) en 
privébabysitter door derde partij op basis van 
beschikbaarheid*

Suite



*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen! 
**Onbeperkt aantal greenfees zijn inbegrepen wanneer u verblijft in de 
Albion Villa’s, inclusief transfervervoer naar de golfbaan.

Opp. Max. bezetting

Villa’s met 2 slaapkamers - 
tuin- of bergzicht met terras
+  ontbijt en thee in de 

namiddag geserveerd 
in uw villa – inbegrepen

340m2  
(180m2 binnen)

4 volwassenen +
2 kinderen tot 11 jaar

Villa’s met 3 slaapkamers - 
tuin- of bergzicht met terras 
+  ontbijt en thee in de 

namiddag geserveerd 
in uw villa – inbegrepen

435m2  
(241m2 binnen)

6 volwassenen +
3 kinderen tot 11 jaar

Villa’s met 4 slaapkamers - 
tuin- of bergzicht met terras
+  ontbijt en thee in de 

namiddag geserveerd 
in uw villa – inbegrepen

500m2  
(296m2 binnen)

8 volwassenen +
4 kinderen tot 11 jaar

Profiteer	van	volledige	en	gratis	toegang	tot	
La Plantation d’Albion voor alle faciliteiten, 
restaurants, activiteiten en Kinderclubs.

Villa

Villazwembad ClubMedAlbion @clubmedalbion ClubMedAlbion

Albion Villas
Privévilla’s met meerdere slaapkamers, 
geïnspireerd op de essentie van Mauritiaans 
design, voor de ultieme verwennerij.

Ze zijn ideaal voor grotere families en liggen op slechts een 
steenworp afstand van La Plantation d’Albion Exclusive Resort. 
Deze villa’s met meerdere slaapkamers beschikken over een 
privézwembad en zijn geïnspireerd op Mauritiaans design. 
Bovendien worden ze omgeven door een levendige tuin die de 
verkwikkende geur van hibiscus verspreidt. Of u nu reist met de 
grootouders, neven en nichten of uw schoonfamilie, u krijgt het 
beste van twee werelden met deze luxe privé-familievilla én alle 
gemakken van het Resort naast de deur.

Mauritius

2423

Albion, Mauritius 

Bereikbaarheid
Sir Seewoosagur International Airport 
Transfer van 1 uur naar het Resort

Resort
Resort aan het strand tussen zee en bergen 
21 hectare 
Green	Globe-gecertificeerd

Club Med Zon & Sneeuw Resorts

Hoogtepunten van Club Med
Albion Villa’s

  Geniet van de geweldige, ruime villa’s en plons in het 
water van uw eigen privézwembad in een weelderige 
groene omgeving.
  Leun achterover en ervaar de ultieme verwennerij met 
een toegewijde en discrete butlerservice tijdens het 
ontbijt en een conciërgeservice die 24 uur per dag 
beschikbaar is.
		Profiteer	van	gratis	toegang	tot	de	Tamarina	Golf	
Club** en krijg voorrang bij het reserveren van een 
diner bij restaurant Phare of behandelingen in de CINQ 
MONDES Spa* van La Plantation d’Albion. 
  Ga languit liggen aan het privézwembad van uw villa 
waar ontbijt, thee, frisdrank, alcoholische dranken, 
champagne en diner* worden geserveerd.
  Proef de inbegrepen champagne per glas vanaf 
18.00 uur in het naastgelegen 
Club Med La Plantation d’Albion.

Accommodatie

Alle villa’s beschikken over een volledig ingerichte keuken en woon-/
eetkamer, en worden omringd door schitterende tropische tuinen. 
Het interieur weerspiegelt de geschiedenis van Mauritius met zijn 
kleurige smeltkroes aan culturen.



2625 26*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!ClubMedLaPointeauxCanonniers @clubmedlapointeauxcanonniers ClubMedLaPointeauxCanonniers

La Pointe aux 
Canonniers
Mauritius

Mauritius, een levendige en kleurrijke bestemming, die eruitziet als een 
ansichtkaart. Geniet na november 2018 van de gerenoveerde kamers, 
Zen Zone, nieuwe Spa en Beach Lounge.

Er zijn veel Resorts op Mauritius, maar geen enkele verslaat Club Med 
La Pointe aux Canonniers op het gebied van kinderclubs. Uw kinderen 
maken nieuwe vriendjes van over de hele wereld. In de tussentijd heeft 
u zelf alle tijd om te waterskiën of catamaran zeilen.

4

Hoogtepunten van Club Med
La Pointe aux Canonniers

		Profiteer	 van	de	 sublieme	 ligging	 van	 het	Resort	 en	 beleef	
een vakantie in het paradijs samen met uw partner of familie.
  De kalme wateren zijn ideaal om te (leren) waterskiën of 
wakeboarden, of om de prachtige onderwaterwereld te 
verkennen tijdens het snorkelen of duiken*.
  Vanaf 10 november 2018 kunt u heerlijk relaxen in de nieuwe 
Zen Zone met een overloopzwembad dat uitkijkt over de 
oceaan, of laad uzelf op in de Club Med Spa*, speciaal 
ontworpen om er uit te zien als een paradijs.
  Vanaf 10 november 2018, kunt u samen met uw kinderen 
genieten en spelen in het nieuwe familiezwembad met 
vele waterspeeltoestellen. Herinneringen om nooit meer te 
vergeten.

Grand Baie, Mauritius

Bereikbaarheid 
Sir Seewoosagur Ramgoolam 
International Airport Plaisance 
Transfer van 75 minuten naar het Resort
Resort 
19 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

Restaurants 

La Belle Créole 
Het restaurant ziet eruit als een groot 
koloniaal	huis	en	is	zeer	verfijnd	ingericht.	
Bij iedere maaltijd kunt u kiezen uit 
de vele internationale gerechten in dit 
buffetrestaurant.	De	Baby	Corner	biedt	
ouders de mogelijkheid om naar wens 
de maaltijden voor de kleintjes samen te 
stellen. In het restaurant bevinden zich 
ruimtes met verschillende sferen: meer op 
families gericht en ook ruimtes geschikt 
voor een intiem diner voor twee.

Alma Beach Lounge 
Vanaf 10 november 2018 is dit nieuwe 
restaurant annex loungebar/wijn- en rum 
kelder geopend. Op dit mooie plekje 
op het strand is er iedere dag wel iets 
nieuws te ontdekken. Lekkernijen in de 
winkel, een laat ontbijt, een lange lunch 
met oceaanzicht, of een snack als u ’s 
middags trek krijgt. ’s Avonds kunt u hier 
– na reservering – genieten van een diner 
met bediening aan tafel. Op het menu: 
de rijke en gevarieerde lokale keuken met 
gegrilde visspecialiteiten en geroosterde 
vleesdelicatessen.

Opp. Max. bezetting

Club kamer 30m² 2 volwassenen

Club kamer zeezicht 30m2 2 volwassenen

Club familie kamer 31m2 3 volwassenen

Club familie kamer zeezicht 31m2 3 volwassenen

Deluxe kamer zeezicht 43m2 4 volwassenen

Suite zeezicht 62m2 2 volwassenen
(1 bedbank)

Superior kamer 28m2-35m2 2 volwassenen

Accommodatie

De setting van het Resort lijkt wel een ansichtkaart. 
Palmbomen, een zee die minstens 50 blauwtinten lijkt 
te hebben. De kamers en suites zijn verspreid over 
verschillende gebouwen en zijn allemaal gebouwd in 
koloniale stijl. Darling Woods, Cape Bay, Tamarin: de namen 
van de verschillende gebouwen zijn alleen al een uitnodiging 
om de wereld te ontdekken. Ook hebben wij een aantal 
kamers met tussendeur.

Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij verzorgen 

alles voor uw baby. Van een babybedje, luiermat, badje en 
flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	speciale	hoek	in	het	
restaurant waar u uw babyvoeding kunt klaarmaken. Er zijn zelfs 
buggy’s te huur.

 4 maanden-7 jaar*: Oppasservice. Deze service stelt u in staat 
om van een romantische avond te genieten zonder u zorgen te 
maken over uw kleintje, want daar wordt goed op gepast.

 4-23 maanden*: Baby Club Med, uw kleintje brengt de dag 
door in de bekwame handen van onze gespecialiseerde G.O®s.
Rekening houdend met het natuurlijke ritme en behoeftes van 
uw kind, zorgen we ervoor dat u ontspannen kunt genieten van 
een momentje voor uzelf. 

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw peuters in 
het teken van spelen, leren en verzorging. Onze medewerkers 
zorgen ervoor dat ze genoeg slapen, eten en houden ze bezig 
met leuke activiteiten. 

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken van educatie 
en ontdekking. Denk aan spelletjes, zandkastelen bouwen, 
schminken, kooklessen, Clean Art Planet programma en ook 
verschillende sporten.

 11-17 jaar: Junior Club Med, tieners kunnen elkaar ontmoeten 
in een speciale ruimte en deelnemen aan de activiteiten die hen 
het meest interesseren, in het gezelschap van gediplomeerde 
begeleiders.

Relax & kom bij 
 Leren boogschieten en 
diverse	fitnesslessen

 Massages en 
behandelingen in de Spa 
Cinq Mondes*

Verbeter uw vaardigheden
 Zeillessen
  Waterskiën en 

wakeboarden, snorkelen, 
kajakken, stand up 
paddleboarden

	 Aqua	fitness

Ontdek meer
  Excursie Authentiek Port 

Louis*, ontdek Blue Bay*, 
ontdek de smaken en 
geuren van Mauritius* 

 Duiken*

Get active!
 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes

 Beach soccer
 Beachvolleybal
 Waterpolo

Geniet van Club Med
La Pointe aux Canonniers

Bars 

La Frégate
Een warm decor voor romantische cocktails in de 
late avond. Deze bar met lounge sfeer verwelkomt 
u op elk moment van de dag en een deel van de 
nacht. Naast een snackservice, vindt u hier ook 
een humidor voor sigaren (service met betaling).

Lazuli Bar
Vanaf november 2018 serveert deze bar in de 
Zen Zone, uitsluitend voor volwassenen, een 
verscheidenheid aan drankjes die bijdragen aan 
uw “welzijn”. Cocktails met vers fruit, zelfgemaakte 
ijsthee, warme dranken en frisdranken. Overdag, 
voor	of	na	het	sporten,	komen	fijnproevers	aan	
hun trekken door ons aanbod van zoete en hartige 
snacks te proeven. Laat u ‘s avonds, tijdens 

het aperitief, verleiden door onze uitgebreide 
wijnselectie terwijl u geniet van een prachtige 
zonsondergang.

Alma Beach Lounge Bar
Kom vanaf 10 november 2018 deze mooie bar op 
het strand ontdekken. Een ontspannen sfeer, een 
prachtig uitzicht en de voeten in het zand. De hele 
dag door is het de ideale plek om na een activiteit 
te komen tot rust komen en uitrusten. ‘s Avonds 
ontstaat er een magische setting en wordt het 
de perfecte plek voor een aperitief met familie of 
vrienden.	Onze	kelder	biedt	u	een	fijne	selectie	van	
wijnen en rum*, speciaal geselecteerd door een 
gerenommeerde sommelier.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en softdrinks. 
In Mauritius ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Club Med Zon & Sneeuw Resorts
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Bali
Modern en ruim opgezet strandresort dat 
de lokale cultuur weerspiegelt.

Club Med Bali, gelegen tussen de rijstvelden en tempels, is 
een toevluchtsoord voor gezinnen en vrienden aan de kust van 
Nusa Dua met enorm veel ruimte om tot rust te komen. Voel 
hoe de spanning uit uw lichaam verdwijnt, terwijl u een perfecte 
balans ervaart tussen cultuur en wellness. De kinderen vliegen 
ondertussen door de lucht aan de trapeze en spelen in het 
zwembad met nieuwe vriendjes. U bevindt zich op het eiland 
van elegantie, geluk en tempels. Met palmbomen, zwembaden 
en eindeloos veel ruimte is Club Med Bali uw nieuwe 
speelparadijs waar u uzelf helemaal kunt opladen.

Opp. Max. bezetting

Suite met balkon + 
turndownservice in de avond
+ roomservice ontbijt

72m2  
(64m² binnen)

2 volwassenen + 1 kind 
tot 12 jaar op een 
slaapbank

Deluxe kamer - terras 47m2

(40m2 binnen)
2 volwassenen + 1 kind 
tot 12 jaar op een 
slaapbank

Club kamer - balkon 32m2  
(25m2 binnen)

2 volwassenen + 1 kind 
tot 12 jaar op een 
slaapbank

Club kamer - tuinzicht 25m2 2 volwassenen

 Verkwik uw lichaam en geest met een begeleide pilates- 
of yogales bij zonsop- of zonsondergang met uitzicht op 
de oceaan.

 Duik in de Balinese cultuur, proef de heerlijke lokale 
gerechten en leer een paar woordjes Bahasa.

Nusa Dua, Bali, Indonesië 

Bereikbaarheid
Denpasar International Airport  
Transfer van 30 minuten naar het 
Resort 

Resort
Resort aan het strand 
14 hectare 
Green	Globe-gecertificeerd

Hoogtepunten van Club Med Bali

Geniet van puur geluk op Bali

Relax & kom bij 
    Hoofdzwembad, 

Zen-zwembad voor 
volwassenen, sauna, 
Turks bad en hottub

  Pilates, yoga en 
fitness	

  Massages en 
behandelingen bij 
Club Med Spa by 
Mandara*, stiltebad in 
de spa

Leer de lokale cultuur 
kennen 

 Uitzicht op de 
rijstvelden van Ubud*

 Tempelbezoek*
Waterpret

  SUP’en, kajakken, 
surflessen*, raften*, 
waterpolo, snorkelen, 
windsurfen en 
aquafitness

Verbeter uw 
vaardigheden

  Golf, tennis en 
boogschietlessen 

 Vliegende trapeze 
met circuslessen

  Familiestudio om 
te tekenen en 
knutselen*

Voor de 
sportievelingen!

 Sportschool
 Beachvolleybal, 

volleybal 
 Tafeltennis
 Badminton
 Basketbal
 Jeu de boules

  Voetbal
  Squash

 Lounge en dompel uzelf onder in het Zen-bad voor 
volwassenen dat ligt in een weelderige omgeving.

 Bekijk hoe de kinderen vleugels krijgen wanneer ze 
door de lucht vliegen hangend aan de trapeze, onder 
de begeleiding van onze G.O®’s.

4

Deluxe kamer met terras

Zen-zwembad

ClubMedBali @clubmedbali ClubMedBali

Indonesië

Mini Club Med

Petit Club Med
*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Restaurants 

Agung – hoofdrestaurant
Lokale specialiteiten, internationale gerechten, 
uitzicht op de tuin.
The Deck - gourmetlounge
Proef de lokale smaken op het dek aan de 
waterkant. Beschikbaar voor een laat ontbijt, late 
lunch en à la carte diner met reservering.
Inclusief: ontbijt, lunch, diner en versnaperingen gedurende de 
dag.

Bars 

The Kintamami naast het zwembad, The Beach 
Bar verlicht door zonnestralen, maar onder de 
beschutting van de kokospalmen, The Deck 
Bar, in de gourmetlounge omgeven door water. 
zonsondergang wilt meemaken.
Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank.
In Indonesië mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 21 jaar

Voor de kinderen

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, circus en kooklessen
 11 t/m 17 jaar: Junior Club Med
 Babywelkomstpakket
 Baby Corner en kinderstoelen in hoofdrestaurant
 Speeltuin, kinderbadje en zwembad voor kinderen

Services met een toeslag
 4 t/m 23 maanden: Baby Club Med*
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 (Groeps)babysit-service (2 t/m 10 jaar) en 

privébabysitter door derde partij*

Accommodatie

Schitterende tuinzichten en architectuur geïnspireerd door de 
traditionele Balinese stijl. Kamers met zijn beschikbaar.
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Club Med staat garant voor de mooiste plekjes. Met haar 600 
meter strand en schitterende kokospalmentuin is Punta Cana de 
ideale locatie om te genieten. Het ruimste aanbod aan water- en 
landsporten, diverse locaties om te relaxen en verschillende vormen 
van	luxe.	De	fijnproevers	weten	niet	waar	te	beginnen.	Welkom	in	het	
meest complete Resort van Club Med!

Deze oase is de perfecte plaats om te 
ontsnappen aan drukte & stress. 

Hoogtepunten van Club Med
Punta Cana 
 Het strand is de troef van dit Resort. Er is een zen-strand, 
5  Zone, beachbar, watersportzone of u kunt gewoon 
genieten van het schitterende turquoise water.

 De nieuwe adults-only zone, de Oasis Zen, is de place to 
be met een groot zwembad, bar en zelfs luxe kamers.

 Verbaas uzelf en test uw lachspieren in onze CREACTIVE 
by Cirque du Soleil.

 Voor wie van nog meer luxe houdt kan genieten van onze 
5  Zone: Tiara met exclusieve services.

ClubMedPuntaCana @clubmedpuntacana ClubMedPuntaCana

Punta Cana
Dominicaanse Republiek

Punta Cana, Dominicaanse Republiek 

Bereikbaarheid
Punta Cana Airport 
Transfer van 10 minuten naar het Resort

Resort
42 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Restaurants 

Samana
Verwelkom uw smaakpapillen in het paradijs van Punta Cana. 
Samana werd in een nieuw jasje gestoken en is centraal 
gelegen naast de algemene bar en het lagune zwembad. Dit 
buffetrestaurant	is	open	voor	lunch	en	uw	avondmaal	en	biedt	
een lokale en international keuken. Babyzitjes zijn aanwezig.
Hispaniola
Dit restaurant ligt aan het turquoise zeewater en heet u 
welkom voor lunch en diner met uitgebreide internationale 
buffetmaaltijden.	Vanaf	het	terras	is	het	uitzicht	op	de	lagune	
adembenemend. Tafels voor 2 tot 8 personen aanwezig. 
Kinderstoelen aanwezig. Ter informatie: het restaurant kan in 
bepaalde periodes gesloten zijn.
Le Céleste, Beach restaurant
In de schaduw van de kokospalmen, kunt u op het terras 
van dit restaurant, tegenover de lagune, terecht voor koude 
gerechten en snacks gedurende de hele dag.

Bars 

Cielo
Deze bar op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van 
Punta Cana, tegenover het zwembad, is stijlvol ingericht. Vanaf 
het terras geniet u van het rustgevende uitzicht op zee. In het 
speciaal voor kinderen gereserveerde deel van de bar, zijn 
alcoholvrije drankjes en snoep verkrijgbaar.
Bar ‘Céleste’
Bij deze exotische bar in de schaduw van de kokospalmen, op 
een van de mooiste stranden van de Dominicaanse Republiek, 
is het feest op de dansvloer. Overdag komt u naar dit iets 
boven de oceaan gelegen terras voor een heerlijke pauze of 
om de bachata en de merengue te leren dansen. ‘s Avonds 
schitteren duizenden sterren tussen de kokospalmen. Er zijn 
ook snacks verkrijgbaar.
De Wellness Bar
Deze bar in the Zen Oasis schenkt alcoholische dranken en 
soft drinks, met een speciale wellness focus (smoothies, 
selectie van thee, etc) en lichte snacks (salades, fruit, 
sandwiches, etc).
De bar is gereserveerd voor volwassenen, dus het is een echte 
ontspannen ervaring.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks.
In de Dominicaanse Republiek ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 
jaar.

Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij verzorgen 

alles voor uw baby. Van een babybedje, luiermat, badje 
en	flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	speciale	hoek	in	
het restaurant waar u uw babyvoeding kunt klaarmaken. 
Er zijn zelfs buggy’s te huur.

 4 maanden-7 jaar*: Oppasservice* en Pyjama’s Club. 
Om te genieten van een moment van totale vrijheid, 
kunt u gebruik maken van deze 2 services.

 4-23 maanden*: Baby Club Med Het magische recept 
voor een perfecte balans betekent rust voor u, en 
respect voor uw kinderen en hun ritmes en behoeften.

 2-3 jaar*: Petit Club Med. De kinderen verkennen en 
ontdekken hun talenten en maken vriendschappen 
in een voor hen op maat gemaakte omgeving. Bij de 
Petit Club Med®, verzorgen onze G.O®s uw kinderen 
en alles wat zij nodig hebben, de hele dag lang, 
met een kinderlunchmenu en speciaal bedachte 
avondactiviteiten.

 4-10 jaar: Mini Club Med. Wij doen er alles aan u 
kinderen een unieke ervaring te bieden, vol ontdekking, 
sporten en activiteiten voor elke leeftijdsgroep. 

 11-17 jaar: Club Med Passworld, Speciaal ingerichte 
ruimtes voor tieners, waar zij leeftijdsgenoten kunnen 
ontmoeten en zichzelf kunnen zijn.

Opp. Max. bezetting

Club kamer 29m2  2 volwassenen
+ 1 kind 

Club kamer koppels 34m2 2 volwassenen 

Club kamer familie 34m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen 

Deluxe familie kamer 41m2-50m2 4 volwassenen

Deluxe kamer Oasis Zen – tuinzicht 42m2 2 volwassenen 

Deluxe kamer Oasis Zen – terras 42m2 2 volwassenen 

Familie Suite Zone 5  Tiara 70m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Accommodatie

Het Resort beschikt over 553 kamers in 3 verdiepingen tellende 
bungalows die in pasteltinten zijn geschilderd. Ideale familie 
accommodatie, de bungalows zijn gelegen in verschillende 
gebieden van de Resort, omgeven door tuinen. Er zijn 
kamers met een tussendeur en kamers voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking beschikbaar.

Geniet van Club Med Punta Cana
Verbeter uw 
vaardigheden 

  Tennis
 Vliegende trapeze
  Circusschool by 

CREACTIVE
  Zeilen, Stand up 
Paddle, kajakken

 Golf
 Fitness school 
 Boogschieten

Activiteiten met een 
toeslag

  Kitesurf*, waterski*, 
snorkelen*, duiken*

 Paardrijden*
 Greenfees*

Ontspanning
 Yogalessen 
	 Aqua	fitness	
  Massages en 

behandelingen in de 
Spa by l’Occitane* 

    Zwembaden: 
Hoofdzwembad, 
miniclub zwembad, 
Zen-zwembad, Tiara 
Zwembad en Spa 
Pool. 

Ontdek meer
 Altos de Chavon 

and Catalina Island*, 
dolphin Adventure*, 
paddleboard 
ecotour*

Exclusieve 5   zone Tiara 
De 5   Zone is de perfecte optie voor mensen die op zoek 
zijn naar privacy en luxe, persoonlijke services, zonder dat 
de vriendelijke Club Med-geest wordt beïnvloed. Samen met 
onbeperkte toegang tot de voorzieningen van het 4   Resort, 
zal 5   Zone Tiara iedereen het beste van de privé-en exclusieve 
faciliteiten bieden, bestaande uit 32 Suites, een lounge en een 
privé-zwembad.

EXCLUSIEVE SERVICES & VOORZIENINGEN
 Oceanfront	Infinity	Pool	met	uitzicht	op	de	Caribische	Zee.
 Bar aan het zwembad (drankjes, snacks, champagne*)
 Privé butlerservice: prioriteitsboekingen voor voorzieningen, 
zoals de Club Med Spa van L’OCCITANE* en de nieuwe Indigo 
Beach Lounge

 Dagelijkse roomservice (inclusief continentaal ontbijt)
 Premium Wi-Fi toegang, L’OCCITANE toiletartikelen, badjas 
en	pantoffels,	wasservice*,	gevulde	minibar,	speciaal	
entertainment, feesten en nog veel meer...

*Tegen extra kosten. Champagne geserveerd per glas vanaf 18:00 uur.
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Opp. Max. bezetting

Club kamer zeezicht 39m² 2 volw. + 1 baby bed

Club kamer
terras zeezicht

39m2 2 volwassenen + 1 baby

Club familie kamer
zeezicht

50m2 4 volwassenen + 1 baby

Club kamer begane grond 32m2 2 volwassenen

Club kamer 39m2 2 volwassenen
(1 sofa bed)

Deluxe kamer
zeezicht

39m2 2 volw. 1 baby
(1 bedbank)

Deluxe familie kamer
zeezicht

63m2 2 volw. + 2 kinderen

Suite familie 5 96m2 2 volw. + 2 kinderen

Suite 5 64m2 2 volw. + 1 baby bed

Deluxe kamer in Zone 5 39m2 2 volw. + 1 baby bed

Cancún Yucatan

Gelegen tussen een hagelwit strand aan het helderblauwe 
water en een groene lagune aan de andere zijde, vindt u 
Club Med Cancún Yucatán. Een modern Resort in 
Mexicaanse bouwstijl waar u overal varanen, leguanen 
en de prachtigste plantensoorten tegenkomt.

Punta Nizuc, Cancún, Mexico

Bereikbaarheid
Cancun Airport 
Transfer van 20 minuten naar het Resort 

Resort
7 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

ClubMedCancunYucatan @clubmedcancunyucatan ClubMedCancun

Hoogtepunten van Club Med
Cancún Yucatán

  Turquoise water: geniet van snorkelen, stand up 
paddleboarden, waterskiën, wakeboarden, windsurfen, 
kajakken of zeilen. Ontdek de onderwaterwereld door te 
duiken*	of	probeer	eens	flyboarden*	of	Snuba*.	
  Geniet van de voordelen van Mexico: de vele excursies*, 
verse kokosnoten en de beroemde Mexicaanse keuken.
  Relax terwijl uw kinderen zich in de Petit Club Med, 
Mini Club Med of Passworld vermaken met onze 
gediplomeerde medewerkers.
  Ga op excursie* naar Chichén Itzá, één van de belangrijkste 
steden van de Maya’s of ontdek Tulum.

Mexico

4 5&

Waterskiën, excursies, snorkelen of 
ontspannen: ontdek wat één van de 
mooiste stukjes van Mexico te bieden 
heeft.

Accommodatie

Er zijn verschillende comfortniveaus en typen kamers. Sommigen 
met zicht op zee, andere op de tuinen en sommigen met terras of 
balkon. Komt u met uw gezin? De recent geopende Aquamarina 
familiekamers zijn de perfecte keuze! Er zijn kamers met tussendeur 
beschikbaar. Voor een meer luxueuze ervaring is er de Zone 
5  Jade, een apart gedeelte in het Resort met eigen zwembad, bar 
en lounge. Hier geniet u van de mooiste Suites met meer privacy en 
exclusieve services. Uiteraard zijn alle faciliteiten van het 4  Resort 
voor u beschikbaar.

Restaurants 

Restaurant Hacienda 
Dit	buffetrestaurant	in	het	centrum	van	het	Resort	is	
geopend voor ontbijt, lunch en diner. Geniet van een scala 
aan internationale gerechten en de lokale Mexicaanse 
keuken. Kies voor dineren in een van de 5 themakamers met 
airconditioning en uitzicht op het zwembad en de lagune. 
Estancia 
Ons Argentijns specialiteitenrestaurant serveert laat ontbijt, 
late lunch, à la carte avondmaaltijden en snacks. Kies ervoor 
om te dineren op ons terras aan de oceaan. Geniet van een 
unieke gastronomische ervaring met een scala aan gegrild 
vlees. Tafels moeten vooraf geboekt worden bij de receptie. 
Taco Arte, Beach Lounge 
Dit restaurant verwelkomt u in een onlangs opnieuw 
ingerichte ruimte voor een all-day Mexican dining experience. 
Van ontbijt tot diner, u zult er genieten van een unieke setting 
aan het strand, met drie verschillende zitgedeeltes met drie 
verschillende sferen: het restaurant, de loungebar en de 
wijnkelder,	met	een	selectie	à	la	carte*	fijne	wijnen.	Tafels	
moeten vooraf gereserveerd worden bij de receptie.

Bars 

De Soluna 
Deze levendige bar is voorzien van lokaal geïnspireerd design 
met uw favoriete drankjes die het ideaal maken voor elk 
moment van de dag. ‘s Nachts gloeit de bar met sensuele 
tinten, waardoor het een lounge-achtige ambiance heeft. 
Roken is toegestaan op het terras en sigaren zijn beschikbaar 
tegen een toeslag.
Las Velas 
Dit buitenzwembad met strandbar en rieten loungebanken 
verwelkomt u de hele dag door voor een drankje. Het is de 
perfecte plek om familie en vrienden te ontmoeten terwijl u 
geniet van het prachtige uitzicht over de turquoise oceaan. 
Geniet van dit geweldige deel van het resort dankzij het 
onlangs gerenoveerde zwembad en lounge.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks. 
In Mexico ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Jade, Zone 5  

Exclusive Collection Zone, 
5  Zone. Diverse exclusieve 
services, zoals:
  Privé-transfers
   Jade bar: deze intieme en 
verfijnd	ingerichte	bar	is	
exclusief gereserveerd voor de 
gasten van Jade.

   Zwembad exclusief voor 
gasten van Jade.

   Een vast aanspreekpunt 
voor alle Spa-, excursie- en 
restaurantreserveringen. 

  Voorrang op wachtlijsten. 
  Op maat gemaakte excursies.
  Ontbijt op de kamer
   Vanaf 18:00 uur champagne 
service aan de bar 

Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij 

verzorgen alles voor uw baby. Van een babybedje, 
luiermat,	badje	en	flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	
speciale hoek in het restaurant waar u uw babyvoeding 
kunt klaarmaken. Er zijn zelfs buggy’s te huur.

 4 maanden-7 jaar*: Oppasservice en Pyjama’s Club. 
Deze twee services stellen u in staat om van een 
romantische avond te genieten zonder u zorgen te 
maken over uw kleintjes, want op hen wordt goed 
gepast.

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 
peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. 
Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg 
slapen, eten en houden ze bezig met leuke activiteiten.

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken 
van educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, 
zandkastelen bouwen, schminken, kooklessen, Clean 
Art Planet programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Club Med Passworld, speciaal voor tieners 
zodat ze ongestoord met elkaar kunnen chillen, gamen 
of	gezamenlijk	kunnen	sporten.	Van	films	kijken	op	het	
strand	tot	samen	graffiti	spuiten.

Relax & kom bij 
	 Dans	en	fitness	

lessen
 Massages en 

behandelingen in 
de Spa by Comfort 
Zone*

Verbeter uw 
vaardigheden

 Zeillessen
  Waterskiën en 

wakeboarden 
(18+), windsurfen, 
flyboarden*,	
snorkelen, 
kajakken, stand up 
paddleboarden

	 Aqua	fitness

Ontdek meer
  Excursie Chichén 

Itzá *, ontdek 
Cancun*, ontdek de 
Mexicaanse keuken

 Duiken*
 Jetski/waterscooter* 

Get active!
 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes

 Beach soccer
 Beachvolleybal
 Waterpolo

 Vliegende Trapeze
 Boogschieten

Geniet van Club Med Cancún Yucatan
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Villa

3433

Gelegen aan een van de mooiste stranden van Martinique met uitzicht 
op de Diamant Rots, vindt u Club Med Les Boucaniers. Een Resort 
gebouwd in de Caribische stijl in een tropische tuin waar u verstelt zult 
staan van de prachtige kleuren.

Kajakken, stand up paddleboarden, waterskiën, 
wakeboarden, excursies*, duiken* of ontspannen: 
verken Martinique op uw eigen manier.

Sainte-Anne, Martinique, Antillen

Bereikbaarheid
Fort-de-France - Le Lamentin 
Transfer van 55 minuten naar het Resort
Resort
23 hectare 
Baby’s toegestaan vanaf 4 maanden, dit 
Resort biedt geen faciliteiten voor baby’s 
en kinderen

Les Boucaniers
Martinique

4

Hoogtepunten van Club Med Les Boucaniers

  De eindeloze steiger van dit Resort is een echte eyecatcher. 
  Kristalhelder water: ontdek de onderwaterwereld door te snorkelen 
of duiken*.
  Kom helemaal tot rust en ontdek dit prachtige eiland en de 
eilanden eromheen met een mooie dagexcursie* of geniet van een 
welverdiende pauze aan het privé-zandstrand.

ClubMedLesBoucaniers @clubmedlesboucaniers ClubMedLesBoucaniers *Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Opp. Max. bezetting

Club kamer - terras zeezicht 23m² 3 volwassenen

Club kamer –zeezicht 32m2 3 volwassenen

Club kamer met 
tweepersoonsbed- zeezicht 

23m2 2 volwassenen

Club kamer 32m2 3 volwassenen

Club familiekamer 43m2 4 volwassenen

Club kamer voor 
mindervaliden

23m2-42m2 2 volwassenen

Deluxe kamer - zeezicht 32m2 3 volwassenen

Suite terras 43m2 3 volwassenen

Suite - zeezicht 43m2 2 volwassenen

Accommodatie

De kamers bevinden zich rondom het centrum van het Resort 
in bungalow stijl in de prachtige tropische tuin tussen de 
palmbomen. Sommigen met zicht op zee, andere op de tuinen 
en sommigen met terras of balkon. Voor een luxere ervaring zijn 
er Deluxe kamers en Suites. Er zijn kamers met een tussendeur 
beschikbaar.

Restaurants 

Le “Pays Mélés”
Dit restaurant ligt in het centrum van het Resort, 
tussen de kokospalmen. Hier u kunt genieten van een 
buffet met smaken van over de hele wereld. Vanaf het 
terras heeft u een mooi uitzicht op het strand en de 
zee van Martinique.
Lô Beach lounge
Met uw voeten nog in het zand vindt u Restaurant Lô 
met de zee op de achtergrond geniet u hier van lichte 
maaltijden, salades en gegrild vlees. Aziatische en 
West-Indische invloeden voeren de boventoon in de 
gerechten. 

Bars

Bar ‘Madou’
Deze levendige bar is gelegen in het amfitheater van 
het Resort. Zowel overdag als in de avond kunt u hier 
genieten van heerlijke cocktails en snacks.  s’ Nachts 
is dit de plek in Les Boucaniers waar u niet omheen 
kunt. Geniet aan strand van Caraïbische klanken of 
verplaats naar de dansvloer.
Lô Beach Lounge
Bij Lô kunt u met uw voeten in het zand onder een 
houten veranda genieten van cocktails en uitzicht 
op de zee. Als de avond valt staat het barpersoneel 
klaar voor u om u een heerlijke ontspannen avond te 
verzorgen. 

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks. 
In Martinique ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Relax & kom bij 
 Zwembad gelegen 

aan de zee
 Massages en 

behandelingen in de 
Spa by Payot*

Verbeter uw 
vaardigheden

  Waterskiën en 
wakeboarden, 
windsurfen, 
snorkelen, 
kajakken, stand up 
paddleboarden

	 Aqua	fitness

Ontdek meer
  Excursie “Ontdek de 

natuur”: De eilandjes 
van Martinique*, 
Boottochtje op de 
Saint Lucie*, Ontdek 
de Caraïbische 
keuken

 Vaarles in een 
traditionele jol*

 Diepzeeduiken*

Get active!
 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes
 Beachvolleybal
 Waterpolo

 Tennissen

 Jeu de boules

Geniet van Club Med
Les Boucaniers
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Welkom op dit Franse eiland in West-Indië. Bij Club Med 
La Caravelle kunt u windsurfen, zeilen, aan de vliegende 
trapeze zwaaien en nog veel meer. Of geeft u de voorkeur 
aan heerlijk relaxen op het strand? 

Duik in de baai en geef uw ogen de kost. 
Ontdek de wonderen van het koraalrif.

ClubMedLaCaravelle @clubmedlacaravelle ClubMedLaCaravelle 

La Caravelle
4

Guadeloupe

Hoogtepunten van Club Med La Caravelle

  Zwemmen in een baai, beschut door een koraalrif
  De hele dag windsurfen of toch eens proberen om te leren 
kitesurfen*
 Kinderen vanaf 2 jaar kunnen al genieten in dit paradijs
 Ontdekken* van de naburige eilanden: Saintes en Marie-Galante

La Caravelle, Ste Anne, Guadeloupe 

Bereikbaarheid
Pointe-à-Pitre Airport 
Transfer van 30 minuten naar het Resort

Resort
19 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

Opp. Max. bezetting

Club kamer Les Saintes 16m² 1 volwassene

Club kamer 21m2-46m2 2 volwassenen

Club kamer Marie Galante 
zeezicht 

30m2 2 volwassenen + 1 
baby bed

Suite Marie Galante 
zeezicht

38m2-51m2 3 volwassenen

Suite Grande Terre
zeezicht

46m2 3 volwassenen

Accommodatie

U bevindt zich op een van de mooiste stranden van Guadeloupe. 
Om bij te komen van uw ontdekkingen en inspanningen van 
de dag, komt u tot rust in uw onderkomen. De verschillende 
kamers zijn ondergebracht in gebouwen met lokale namen 
zoals “Marie Galante”, “The Desirade”, “Les Saintes”, “Basse 
Terre” en “Grande Terre”. Het Resort beschikt over kamers met 
tussendeur.

Restaurants 

Hibiscus
Het hoofdrestaurant van het Resort biedt een ontspannen 
omgeving voor een informeel diner. Het interieur is eigentijds 
en chique en het schaduwrijke terras biedt een prachtig 
uitzicht om de idyllische Caribische kust te bewonderen. 
Ouders kunnen de Baby Corner gebruiken om voeding voor 
hun kleintjes te bereiden.

Biguine
Het Biguine restaurant ligt aan de waterrand, iets buiten het 
centrum van het Resort en biedt een intieme en ontspannen 
setting. Het wordt niet beter dan dit. In het restaurant 
worden verse vis en diverse lokale specialiteiten geserveerd, 
uw smaakpapillen zullen verrast worden. Het restaurant is 
geopend van zondag tot en met donderdag en van tevoren 
reserveren bij de receptie is noodzakelijk.

Bars 

Colibri
In het hart van het Resort is deze bar met uitzicht op het 
zwembad en de oceaan dé ontmoetingsplaats voor het hele 
gezin. Er is een sigarenkelder aanwezig*.

Mango
In de schaduw van palmbomen, op het strand, bent 
u welkom in de Mango bar om te genieten van een 
verkwikkende cocktail. Een snackservice wordt 
aangeboden.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en softdrinks. 
In Guadelopue ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij verzorgen 

alles voor uw baby. Van een babybedje, luiermat, badje en 
flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	speciale	hoek	in	het	
restaurant waar u uw babyvoeding kunt klaarmaken. Er zijn 
zelfs buggy’s te huur.

 4 maanden-7 jaar*: oppasservice en Pyjama’s Club. Deze 
twee services stellen u in staat om van een romantische 
avond te genieten zonder u zorgen te maken over uw 
kleintjes, want op hen wordt goed gepast.

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 
peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. Onze 
medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg slapen, eten en 
houden ze bezig met leuke activiteiten. 

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken van 
educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, zandkastelen 
bouwen, schminken, kooklessen, Clean Art Planet 
programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Junior Club Med, speciaal voor tieners zodat 
ze ongestoord met elkaar kunnen chillen, gamen of 
gezamenlijk	kunnen	sporten.	Van	films	kijken	op	het	strand	
tot samen dansen. 

Relax & kom bij 
	 Dans-	en	fitnesslessen
 Massages en 

behandelingen in de 
Spa*

Verbeter uw vaardigheden
	 Zeil-	en	windsurflessen 

Leer kitesurfen*
  Snorkelen, kajakken, 

stand up paddleboarden
 Golfen*
	 Aqua	fitness

Ontdek meer
  Excursie Fascinerend 

Marie-Galante*, 
ontdek het Petite-Terre 
natuurreservaat*, ontdek 
de Creoolse keuken

 Diepzeeduiken*

Get active!
 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes

 Beach soccer
 Beachvolleybal
 Waterpolo

 Vlieg aan de trapeze

Geniet van Club Med La Caravelle

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Relax & kom bij 
	 Dans	en	fitness	lessen	
 Massages en 

behandelingen in de 
Spa Cinq Mondes*

Verbeter uw vaardigheden
	 Golflessen	inbegrepe
 Tennis Academy
 Boogschieten

 Mountainbiken
	 Aqua	fitness

 Vliegende trapeze 

Ontdek meer
 Ontdek Marokko*, 

excursie Casablanca*, 
bezoek de Ouzoud 
watervallen*, bezoek het 
Atlasgebergte* 
Gratis transfer naar 
centrum Marrakech

Get active!
 Fitness ruimte
 Diverse toernooien
 Paardrijden*
 Greenfee*

Geniet van Club Med 
Marrakech La Palmeraie

De Hoge Atlas, de kleurrijke souks
in Marrakech, een overweldigende 
palmentuin: ontdek al het moois dat 
Marrakech te bieden heeft.
Bewonder de grootsheid van de Atlas, ontdek de rust van 
de palmentuin van Club Med Marrakech La Palmeraie met 
op de achtergrond het rustgevende geluid van kabbelende 
waterfonteinen. U bent in Marrakech! Met haar weelderige 
tuinen, okerkleuren en de Marokkaanse architectuur, waant u 
zich in een oase midden in de woestijn. Zeker als u verblijft in 
Marrakech Le Riad, de Exclusive Collection Zone (5 ) van het 
Resort. 

ClubMedMarrakechLaPalmeraie @clubmedmarrakechlapalmeraie ClubMedMarrakechLaPalmeraie

La Palmeraie, Marrakech, Marokko 

Bereikbaarheid
Luchthaven Marrakech Menara 
Transfer van 20 minuten naar het 
Resort 

Resort
28 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig 
voor baby’s van 0 t/m 23 maanden

Marrakech
La Palmeraie

Marokko

4 5&

Hoogtepunten van Club Med 
Marrakech La Palmeraie

  Werk aan uw swing op de driving range of loop een van de vele 
mooie golfbanen aan de voet van de Atlas
  Geniet van uw kinderendie plezier maken in de mini Riad
  Proef de Marokkaanse specialiteiten van het restaurant “El 
Kebir”
  Ontspan in de CINQ MONDES Spa*, verken de vele souks van 
Marrakech of de wereldberoemde Majorelle-tuinen
  Geniet van de rust in het Zen-zwembad voor volwassenen
 Geef toe aan uw passie voor paardrijden*

Opp. Max. bezetting

Club kamer 27m² 2 volwassenen

Club kamer – tuin 27m2 2 volwassenen

Deluxe kamer 30m2 2 volwassenen

Suite in Exclusive Collection 
zone tuin

42m2 2 volwassenen + baby

Suite in Exclusive Collection 
zone terras

42m2 2 volwassenen + baby

Accommodatie

Voor uw verblijf in Marrakech La Palmeraie zijn er diverse 
accommodaties beschikbaar. Komt u met uw gezin? Er zijn kamers 
met tussendeur beschikbaar. Voor een luxere ervaring is er het 
Exclusive Collection gedeelte van het resort, Marrakech Le Riad. 
Deze 5  Zone beschikt over een eigen zwembad, bar en lounge. 
Hier geniet u van de mooiste Suites met meer privacy en diverse 
exclusieve services. Uiteraard zijn alle faciliteiten van de 4  Zone 
voor u beschikbaar.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
** Alleen op bepaalde data, informatie bij ons of uw reisbureau.

Voor de kinderen
 Vanaf 4 maanden*: Oppasservice. Deze service stelt 

u in staat om van een romantische avond te genieten 
zonder u zorgen te maken over uw kleintjes, want op 
hen wordt goed gepast.

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 
peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. 
Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg 
slapen, eten en houden ze bezig met leuke activiteiten. 
Er is ook Baby Gym, met leuke activiteiten voor de 
kleintjes.

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken van 
educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, Little 
Tennis, Little Circus, schminken, kooklessen, Clean Art 
Planet programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Junior Club Med**, tieners kunnen elkaar 
ontmoeten in een speciale ruimte en deelnemen aan 
de activiteiten die hen het meest interesseren, in het 
gezelschap van gediplomeerde begeleiders. Ook is er 
de ‘Teen Spa’.

Marrakech Le Riad
Exclusive Collection Zone, 5  Zone
Diverse exclusieve services, zoals:

 Privé-transfers
 Le	Riad	bar:	Deze	intieme	en	verfijnd	ingerichte	bar	is	

exclusief gereserveerd voor de gasten van Marrakech 
Le Riad

 Zwembad exclusief voor gasten van Club Med 
Marrakech Le Riad

 Een vast aanspreekpunt voor alle Spa-, excursie- en 
restaurantreserveringen. Voorrang op wachtlijsten. Op 
maat gemaakte excursies*.

 Ontbijt op de kamer
 Vanaf 18:00 uur champagne service in de bar van Le 

Riad

Restaurants 

La Palmeraie
Middenin het Resort vindt u het hoofdrestaurant, La 
Palmeraie. Dé plek om te ontspannen met vrienden en 
familie na de activiteiten van de dag of excursies.  Geniet 
van de heerlijke internationale en lokale gerechten 
op het terras of in het restaurant waar een gezellige 
huiskamersfeer	heerst.	Het	buffetrestaurant	is	geopend	
voor ontbijt, lunch en diner. 
Er is een speciale late lunchservice voor golfers, en 
een Baby Corner voor ouders om baby’s maaltijden te 
bereiden

El Kebir
U kunt de hele dag bij El Kebir terecht om iets te eten: 
even genieten. ’s Avonds dineert u hier onder het 
genot van vallende sterren in een oriëntaalse ambiance 
en proeft u de overheerlijke Marokkaanse smaken. 
Reserveren voor het diner is mogelijk bij de receptie.

Bars

Le Pacha
Deze bar, in het centrum van het Resort, vlakbij het 
zwembad, heet u, uw familie en vrienden van harte 
welkom om overdag of ’s avonds samen een drankje te 
delen. Een snackservice (theetijd en hapjes) en een laat 
ontbijt zijn ook beschikbaar in de bar.

Zwembadbar
Haal ’s middags snel een verfrissend drankje bij de 
zwembadbar om af te koelen. Slechts op bepaalde data.

Le Riad bar
Deze	intieme	en	verfijnd	ingerichte	bar	is	exclusief	
gereserveerd voor de gasten van Marrakech Le Riad, 
de 5  Zone van het Resort. De sfeer is ontspannen. ‘s 
Avonds wordt de loungesfeer nog extra verstrekt door 
pianomuziek.
 
Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en softdrinks. 
In Marokko ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.
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Cap Skirring
4

Senegal

Gelegen tussen palmbomen aan een lang zandstrand, vindt u 
Club Med Cap Skirring. Een modern laagbouw Resort in Afrikaanse 
bouwstijl waar u hutjes met een rieten dak tegenkomt. Waant u zich in 
een paradijs op aarde. 

Zeilen, golfen, excursies*, wandelen of 
ontspannen: ontdek wat een van de mooiste 
stukjes van Afrika te bieden heeft.

Hoogtepunten van Club Med
Cap Skirring

  Een langgerekt zandstrand van 1500 meter.
  Geniet van een zeiltocht of golf op de 9-holes baan* die op 
sommige plaatsen langs de zee gaat.
 Vermaak u met basketbal, volleybal, Jeu de boules of golf*.
  Ontdek de prachtige wateren als u een stuk gaat vissen* 
of zeilen. Tijdens een van de vele excursies* ontdekt u 
Senegal op uw eigen manier.
  Proef de Senegalese keuken en maak kennis met de 
Senegalese cultuur. 

ClubMedCapSkirring @clubmedcapskirring ClubMedCapSkirring *Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Casamance, Senegal

Bereikbaarheid
De luchthaven van Cap Skirring 
Transfer van 5 minuten naar het Resort

Resort
87 hectare 
Kinderen zijn welkom vanaf 2 jaar oud, er 
zijn geen kinderfaciliteiten

Opp. Max. bezetting

Club kamer 
kokospalmentuin 

23m² 2 volwassenen

Club kamer 15m2-23m2 2 volwassenen

Club kamer 
voor mindervaliden

17m2 2 volwassenen

Accommodatie

De kamers bevinden zich rondom het centrum van het Resort 
in bungalow stijl met rieten daken in de prachtige tuin tussen de 
palmbomen. Er zijn verschillende kamertypes. Sommigen met 
zicht op de tuinen en sommigen met terras of balkon. Ontdek 
hoe de kamers de omgeving aanvullen en de Senegalese sferen 
laten overkomen.

Restaurants 

Hoofdrestaurant
Dit	buffetrestaurant	in	het	centrum	van	het	Resort	is	
geopend voor ontbijt, lunch en diner. Geniet van een scala 
aan internationale gerechten en de lokale Senegalese 
keuken, met uitzicht op zee en het zwembad. 

Diola 
Dit restaurant aan het strand van Cap Skirring kunt u 
genieten van de traditionele Senegalese keuken. In deze 
exotische omgeving kunt u ‘s avonds dineren. Geniet van 
vers gevangen vis, bediening aan tafel. Samen met uw 
partner, vrienden of het hele gezin. Alleen na reservering bij 
de receptie. 

Bars

Hoofdbar
De hoofdbar krijgt een authentiek tintje door het rieten 
dak, gelegen aan het zwembad in het hart van het Resort. 
De ideale plek om samen met uw partner of vrienden te 
genieten van een cocktail of andere versnapering. s ‘Avonds 
kunt u hier aangenaam loungen of de dansvloer op gaan. Bij 
deze bar zijn ook snacks verkrijgbaar en kunt u een keuze 
maken uit ons sigarenassortiment (tegen betaling). 

Strand bar 
De strandbar gaat op in de natuurlijke omgeving. Dit is 
de ideale plek op het strand om onder de kokospalmen 
te ontspannen van een drankje. Geniet van het prachtige 
uitzicht op de zee tijdens een moment van rust en 
ontspanning.

De Golf bar 
De Golf bar is ver genoeg om afgelegen aan te voelen, maar 
dichtbij genoeg om een pauze in te lassen tijdens uw spel. 
U zult houden van de relaxte sfeer, vriendelijk personeel 
en gasten. Ontspan in de schaduw voor u de draad weer 
oppakt. 

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks 
In Senegal ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Relax & kom bij 
 Massages en 

behandelingen*

Verbeter uw vaardigheden
 Zeillessen
 Tennislessen
 Fitnesslessen
 Boogschieten 
	 Aquafitness
	 Golfles	

Ontdek meer
  Quad Excursie*, ontdek 

Diola*, ontdek de 
Senegalese keuken, 
ontdek het Egueye 
eiland in de avond

Get active!
 Fitness ruimte
 Basketball

 Strand voetbal 
 (Tafel)tennis
 Greenfee*

Geniet van Club Med Cap Skirring
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Accommodatie

De kamers bevinden zich rondom het centrum van het Resort. Er zijn 
verschillende comfortniveaus en typen kamers. Sommigen met zicht 
op zee, andere op de tuinen en sommigen met terras of balkon. Komt 
u met uw gezin? De familiesuites zijn de perfecte keuze! Er zijn ook 
kamers met tussendeur beschikbaar.

Gregolimano op het schiereiland Evia ligt aan het helderblauwe water van de Egeïsche 
Zee tussen een wit zandstrand en een bergketen. Dit is echt een Europees paradijs. 
Het heldere water en het witte zand maken het moeilijk te geloven dat u echt zo dicht 
bij huis bent.

ClubMedGregolimano @clubmedgregolimano ClubMedGregolimano

Gregolimano, Attica Griekenland

Bereikbaarheid
Athene Airport 
Transfer van 190 minuten naar het Resort

Resort
20 hectare. Kinderen welkom vanaf 2 jaar, 
met kinderclubs vanaf 4 jaar

Opp. Max. bezetting

Club kamer hotel zeezicht 18m² 2 volwassenen

Club kamer Olympe 21m2 2 volwassenen

Club bungalow 26m2 4 volwassenen + 1 kind

Club kamer hotel 18m2 2 volwassenen

Deluxe bungalow strandzijde 28m2 4 volwassenen + 1 kind

Deluxe kamer zeezicht 40m2 4 volwassenen + 1 kind

Deluxe kamer hotel 33m2 4 volwassenen + 1 kind

Suite hotel 40m2 4 volwassenen + 1 kind

Suite bungalow 59m2 4 volwassenen

Hoogtepunten van Club Med Gregolimano

 Geniet van stand up paddleboarden, snorkelen, waterskiën, wakeboarden, mono-
skiën of zeilen. Of ontdek de onderwaterwereld door te duiken*.

 Maak kennis de voordelen van Griekenland: de beroemde Griekse keuken, 
de serene rust en de overweldigende natuur. Relax terwijl uw kinderen zich 
in de Mini Club Med of Junior Club Med vermaken met onze gediplomeerde 
medewerkers.

 Ga op excursie* naar Aedipsos: dit is Griekenland’s welbekende kuuroord aan 
zee, 25 km vanaf Club Med. Er zijn warmwaterbronnen en charmante straatjes. 
U kunt er gaan fietsen, hiken of duiken.

Restaurants 

Olea Gourmet Lounge 
Dit is ons nieuwe restaurant, de loungebar en de 
wijnkelder hebben altijd iets te ontdekken. Op praktisch 
elk moment van de dag zijn er heerlijke lekkernijen in 
petto: een laat ontbijt, een aanhoudende lunch met 
uitzicht zee of zoete en hartige snacks voor als u ‘s 
middags trek krijgt. ‘s Avonds kunt u een reservering 
maken en genieten van een diner met bediening aan tafel. 
Laat ons u begeleiden door de rijke en gevarieerde lokale 
keuken.
Les Pleiades 
In de schaduw van een mooie pergola op het terras of in 
het elegante interieur kunt u kiezen uit een brede selectie 
van internationale gerechten die worden geserveerd aan 
het	buffet,	van	ontbijt	tot	diner.

Bars 

Aphrodite 
Eet buiten op het prachtige terras met uitzicht op het 
zwembad en de baai, of zak weg in een grote bank 
met die ene speciale persoon in de uitnodigende 
buitenlounge. Dansen begint bij het vallen van de avond, 
dus vergeet je dansschoenen niet!
Nachtclub 
Helemaal achterin het Resort, achter het Olympe 
gebouw, bevindt zich de nachtclub van Club Med 
Gregolimano. Er wordt gedanst, geborreld, gelachen en 
er zijn hapjes voor de nachtelijke trek. De sfeer is er zeer 
aangenaam.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks.
In Griekenland ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Voor de kinderen
 Vanaf 2 jaar*: Oppasservice. Deze service stelt u in staat om 

van een romantische avond te genieten zonder u zorgen te 
maken over uw kleintjes, want op hen wordt goed gepast.

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken van 
educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, zandkastelen 
bouwen, schminken, kooklessen, Clean Art Planet 
programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Junior Club Med, speciaal voor tieners zodat ze 
ongestoord met elkaar kunnen chillen, gamen of gezamenlijk 
kunnen	sporten.	Van	films	kijken	op	het	strand	tot	samen	
dansen in de nachtclub op het Resort.

Gregolimano Griekenland 
Waterskiën, zeilen, tennis of ontspannen in de natuur: 
ontdek dit idyllische Griekse schiereiland.
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Relax & kom bij 
 Zoek de schaduw op in 

de hangmatten in het 
bos

 Geniet van de 
betoverende uitzichten

 Boogschieten
 Fitnesslessen

Verbeter uw vaardigheden
 Tennislessen en 

vrijspelen
 Zeillessen
  Waterskiën en 

wakeboarden, 
snorkelen*, stand up 
paddleboarden

	 Aqua	fitness

Ontdek meer
  Excursie Aedipsos*, 

ontdek Saint Georges*, 
ontdek de Griekse 
keuken

 Duiken*

Get active!
 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes

 Beach soccer
 Beachvolleybal

 Vliegende trapeze

Geniet van Club Med Gregolimano

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij 

verzorgen alles voor uw baby. Van een babybedje, 
luiermat,	badje	en	flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	
speciale hoek in het restaurant waar u uw babyvoeding 
kunt klaarmaken. Er zijn zelfs buggy’s te huur.

 4 maanden-7 jaar*: Oppasservice en Pyjama’s Club. 
Deze twee services stellen u in staat om van een 
romantische avond te genieten zonder u zorgen te 
maken over uw kleintjes, want op hen wordt goed 
gepast.

 4-23 maanden*: Baby Club Med, uw kleintje brengt 
de dag door in de bekwame handen van onze 
gespecialiseerde G.O®s. Rekening houdend met het 
natuurlijke ritme en behoeftes van uw kind, zorgen 
we ervoor dat u ontspannen kunt genieten van een 
momentje voor uzelf. 

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 
peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. 
Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg 
slapen, eten en houden ze bezig met leuke activiteiten. 

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken 
van educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, 
zandkastelen bouwen, schminken, kooklessen, Clean 
Art Planet programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Junior Club Med, tieners kunnen elkaar 
ontmoeten in een speciale ruimte en deelnemen aan 
de activiteiten die hen het meest interesseren, in het 
gezelschap van gediplomeerde begeleiders.

Da Balaia

Welzijn en ontspanning in de nabijheid van de mooiste 
golfbanen van de Algarve. Een verfrissende zeebries brengt 
verkoeling in dit schitterende Resort waar sport en welzijn 
voorop	staan.	Heerlijk	ontspannen	met	de	fijne	mediterrane	
geuren van dennen, olijfbomen en eucalyptus om u heen. Een 
intiem en comfortabel Resort waarvan de stijlvolle receptie met 
marmeren vloeren en dieprode muren maar één voorbeeld zijn. 
Het hele Resort – met uitzondering van het Club Med wellness 
centrum en het strand - is toegankelijk voor personen die zich 
verplaatsen met behulp van een rolstoel.

Albufeira, Province de Faro, Portugal

Bereikbaarheid
Faro Airport 
Transfer van 45 minuten naar het Resort 

Resort
15 hectare  
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

ClubMedDaBalaia @clubmeddabalaia ClubMedDaBalaia

Hoogtepunten van Club Med Da Balaia

  Club Med Da Balaia is het perfecte familieresort in 
Europa door het grote aanbod aan kidsclubs, 2 nieuwe 
kinderzwembaden en toegewijde ruimtes.
  U kunt golfen* op een van de spectaculairste golfbanen van 
Europa, zoals op de top van een klif met uitzicht over de 
Atlantische Oceaan.
  U ontdekt de natuur en cultuur van de Algarve door 
verschillende excursies*.
  Comfortabel en gastronomisch genieten.

Portugal
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Ligt op een roodbruine rotsklif in het 
zuiden van Portugal, hoog boven een 
prachtig goudgeel zandstrand aan de 
Atlantische Oceaan.

Opp. Max. bezetting

Club kamer Belem 24m² 2 volwassenen

Club kamer Belem zeezijde 27m2 2 volwassenen

Club kamer Belem zeezicht 27m2 2 volwassenen

Club kamer Belem voor 
mindervalide

20m2 2 volwassenen

Club kamer Fado 21m2-58m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Club kamer Fado zeezicht 24m2 2 volwassenen

Club kamer Fado terras 32m2-41m2 2 volwassenen + 1 kind

Club kamer Belem single 20m2 1 volwassene

Deluxe kamer Fado 650m2 2 volwassenen

Suite Belem zeezicht 42m2 3 volwassenen

Suite Fado zeezicht 49m2 3 volwassenen

Suite Fado terras 28m2-61m2 2 volwassenen

Accommodatie

De Club kamers in de Belem en Fado hotels hebben terrassen met 
een panoramisch uitzicht over zee of over de tuinen. De Deluxe 
kamers liggen in de Fado hotels. Ruime en elegante Deluxe kamers 
met	heerlijk	comfort	en	een	fijn	terras.	Een	ruime	en	verfijnde	Suite	
waar u kunt genieten van luxe en comfort met uitzicht op de tuinen. 
U kunt ook kiezen voor een Suite met zeezicht, een exclusieve Suite, 
uniek in het Resort, met een panoramisch uitzicht over zee vanaf uw 
balkon. Er zijn kamers met een tussendeur beschikbaar.

Restaurants 

Balaia
Vanaf het terras van het hoofdrestaurant kijkt u uit over de oceaan 
en het zwembad. U stelt zelf uw ontbijt, lunch en diner samen 
van	de	internationale	maaltijdbuffetten.	In	de	babyhoek	kunnen	
ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden.
Le Vasco de Gama
Een gezellig en intiem restaurant voor een maaltijd met z’n tweeën 
of met vrienden. Op het menu staan voornamelijk producten 
uit de zee. In dit restaurant bent u welkom voor een late lunch, 
bijvoorbeeld als u terugkomt van een excursie of een rondje golf. 
Ter informatie: op bepaalde dagen geopend. ‘s Avonds kunt u hier 
dineren na reservering bij de receptie. Bediening aan tafel. In deze 
ruimte is roken niet toegestaan.

Bars

Amalia
Deze sfeervolle pianobar is aan het begin van de avond de plek 
waar stellen en vrienden hun ervaringen van de dag met elkaar 
delen.
Falesia
Deze gezellig ingerichte bar ligt middenin het Resort in de buurt 
van het zwembad en is overdag geopend en soms ‘s avonds. 
Overdag zijn hier snacks verkrijgbaar.
De bar bij het stilte zwembad
Deze bar is gereserveerd voor volwassenen, zodat u kunt 
ontspannen in alle rust en comfort rond het rustige zwembad, met 
vrienden of partner.

In Portugal ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Sportief & relaxen 
	 Powerwalk	naar	de	UNESCO	Pine	cliffs,	spa*
 Greenfee*
	 Aquafitness
 Tennisacademie
 Academie boogschieten
 Fitnessacademie

 Op loopafstand van Albufeira
 Golfacademie
 Beachvolleybal

 Vliegende trapeze

Geniet van Club Med Da Balaia

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Het nieuwe ecologische Zen-zwembad speciaal voor volwassenen.
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Palmiye Turkije

Aan de Turkse zuidkust ligt Club Med 
Palmiye, een paradijs aan een lang 
strand.

Verblijf in een bungalow in een mooie gekleurde tuin. Uw all-inclusive 
vakantie in Turkije biedt u vele watersporten en een groot aanbod 
aan activiteiten voor alle leeftijden. Of u nu met vrienden of familie 
bent, er is voor ieder wat wils. Dit Resort heeft alles, van landsporten 
tot spabehandelingen of geniet van een rustige wandeling langs het 
mooie strand. Tevens is Club Med Palmiye het perfecte familieresort 
vanwege de vele mogelijkheden voor kinderopvang vanaf 4 maanden 
t/m 17 jaar. De bungalows bevinden zich in het pijnbomenbos en het 
hotel kijkt uit over de Middellandse Zee.

Hoogtepunten van Club Med Palmiye
 Geniet van de mogelijkheid om 2 keer per dag te snorkelen met 
een boot vanuit het Resort. Daarnaast worden de volgende 
sporten ook aangeboden: stand-up paddle, waterskiën, 
wakeboarden,	windsurfen,	kajakken,	zeilen,	fitness	en	cardio,	
tennis, boogschieten, vliegende trapeze, basketbal, beachvol-
leybal, mini-voetbal, pilates, aquadynamic, of waterpolo.

 Twee fantastische Zen zwembaden uitsluitend toegankelijk 
voor volwassenen.

 4 restaurants om uit te kiezen, inclusief het nieuwe visspecial-
iteitenrestaurant.

 Excursies* naar verschillende steden zoals Myra of naar 
Istanbul.
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ClubMedPalmiye @clubmedpalmiye ClubMedPalmiye

Tatil Koyu, Antalya, Turkije 

Bereikbaarheid
Luchthaven Antalya 
Transfer van 55 minuten naar het Resort 

Resort
40 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

Restaurants 

Phaselis 
Op het grote terras kunt u genieten van het aangename 
klimaat aan zee en dineren onder de sterrenhemel. De koks 
maken elke dag een selectie slankgerechten voor degenen 
die op hun lijn willen letten.

Olympos 
Volledig open en heeft een royaal terras. Het restaurant is 
gelegen in het ‘Villagio’. Ook hier verzorgen de koks elke dag 
een selectie aan slankgerechten.

Topkapi
Een Turks specialiteitenrestaurant, hier kunt u met uw 
vrienden of gezin ’s avonds dineren met uitzicht op de zee. U 
kunt hier ’s morgens ook terecht voor een laat ontbijt. Voor 
het diner alleen na reservering bij de receptie. Bediening aan 
tafel. Er zijn tafels aanwezig voor 2 tot 8 personen.

Le Bosphore
Een elegant restaurant dat open is voor ontbijt, late lunch en 
diner. In de avond neemt de chef u mee op een culinaire reis 
door de smaken van de lokale keuken. Reservering verplicht 
bij de receptie.

Bars 

Lalezar
Een sfeervolle en karakteristieke bar in het centrum van het 
Resort en is de hele dag geopend.

Bar Tulipe
In deze bar langs het zwembad van het hotel kunt u overdag 
terecht voor een verkwikkende pauze. Er zijn ook snacks 
verkrijgbaar.

Turkuaz
Een bar gelegen in de tuin van het ‘Villagio’ en is overdag en 
’s avonds geopend. Er zijn ook snacks verkrijgbaar.

Efeze
Overdag geopend voor een verfrissend drankje tussen het 
watersporten in of bij het luieren op het strand.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en softdrinks.
In Turkije ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij 

verzorgen alles voor uw baby. Van een babybedje, 
luiermat,	badje	en	flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	
speciale hoek in het restaurant waar u uw babyvoeding 
kunt klaarmaken. Er zijn zelfs buggy’s te huur.

 4-23 maanden*: Baby Club Med, een speciale ruimte 
voor kinderen van 4-23 maanden. Wandelingen, 
slaapliedjes, leer- en doespelletjes, muziek. Alle 
activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd van ieder 
kind, het seizoen en de omgeving van het Resort.

 4 maanden-7 jaar*: Oppasservice en Pyjama’s Club. 
Deze twee services stellen u in staat om van een 
romantische avond te genieten zonder u zorgen te 
maken over uw kleintjes, want op hen wordt goed 
gepast.

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 
peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. 
Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg 
slapen, eten en houden ze bezig met leuke activiteiten.

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken 
van educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, 
zandkastelen bouwen, schminken, kooklessen, Clean 
Art Planet programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Club Med Passworld, speciaal voor tieners 
zodat ze ongestoord met elkaar kunnen chillen, gamen 
of	gezamenlijk	kunnen	sporten.	Van	films	kijken	op	het	
strand	tot	samen	graffiti	spuiten.

Accommodatie

U kunt kiezen tussen het hotelgedeelte of de Villagio met bungalows. 
Er zijn verschillende comfortniveaus en type kamers. Sommigen met 
zicht op zee, andere op de tuinen en sommigen met terras of balkon. 
Komt u met uw gezin? Er zijn kamers met tussendeur beschikbaar en/
of familiekamers.

Watersporten: bepaalde data. Vraag ons of uw reisbureau naar meer informatie.

Opp. Max. bezetting

Club bungalow tussen de 25m2 
en 29m2 

2 volwassenen + 1 kind

Club bungalow balkon 30m2 2 volwassenen + 1 kind

Club bungalow balkon met 
tussendeur

twee kamers 
van 30m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

Club bungalow Demre 27m2 2 volwassenen + 1 kind

Club bungalow Duplex 60m2 2 volwassenen + 1 kind

Club bungalow met 
tussendeur

58m2 4 volwassenen + 2 
kinderen

Club bungalow Demre met 
tussendeur

tussen de 54m2 
en 62m2 

4 volwassenen + 2 
kinderen

Club bungalow voor 
mindervalide

27m2 2 volwassenen

Club familie kamer hotel – 
zee zijde

45m2 2 volwassenen + 2 
kinderen

Club kamer hotel 26m2 2 volwassenen + 1 kind

Club kamer hotel met 
tussendeur

twee kamers 
van 26m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

Club kamer hotel met 
tussendeur zeezijde

twee kamers 
van 26m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

Club kamer hotel zeezicht 26m2 2 volwassenen + 1 kind

Club kamer hotel met 
tussendeur zeezicht

twee kamers 
van 26m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

Club kamer hotel – single 16m2 1 volwassene + 1 kind

Suite hotel zeezicht 70m2 2 volwassenen + 2 
kinderen

Relax & kom bij 
 Blijf in vorm door de 

Healthy corner Club 
Med Spa Decléor*, 
Zen-zwembad

Verbeter uw 
vaardigheden

 Zeillessen
 Boogschieten 
 Greenfees*
 Waterskiën en 

wakeboarden, 
windsurfen, 
snorkelen, 
kajakken, stand up 
paddleboarden, 
vliegende trapeze

	 Aqua	fitness
 Pilates

Ontdek meer
  Excursie Myra, 

ontdek Istanbul*, 
ontdek de Turkse 
keuken

 Duiken*
 Jetski/waterscooter*

Get active!
 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes
 Beachvolleybal
 Mini voetbal
 Waterpolo

Geniet van Club Med Palmiye

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Bodrum
Palmiye
Turkije 
Windsurfen, zeilen, snorkelen of 
ontspannen: tussen het turquoise water 
en de parasolvormige pijnbomen komt u 
volledig tot rust.

Gelegen op het mythische schiereiland Bodrum aan de kust van de 
Egeïsche Zee, vindt u Club Med Bodrum Palmiye. Hier kunt u volop 
genieten van zeilen en windsurfen en de ontspannen mediterrane 
levensstijl ervaren.

48Club Med Zon & Sneeuw ResortsClubMedBodrum @clubmedbodrum ClubMedBodrum
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Hoogtepunten van Club Med
Bodrum Palmiye

  Laat u leiden door de wind tijdens het catamaranzeilen, 
windsurfen en funboarden. Of ontdek de onderwaterwereld door 
te snorkelen of te duiken*. De ideale uitvalsbasis voor culturele 
excursies* of een tochtje op het water met een traditionele kaïk*
  Ontdek de schatten van de regio*: Verdwaal in de straatjes van de 
godenstad Efeze of geniet van de therapeutische krachten van de 
warmwaterbronnen in Pamukkale.

Bodrum-Mugla, Turkije

Bereikbaarheid
Bodrum Milas Airport  
Transfer van 60 minuten naar het Resort

Resort
4 hectare 
Baby’s en kinderen zijn welkom er 
zijn geen kinderfaciliteiten

Accommodatie

Het Resort heeft 242 kamers, allemaal gelegen in bungalows. De 
bungalows zijn kleine gebouwen van twee verdiepingen zonder 
lift, verspreid over de tuinen langs de kleurrijke, bloemrijke paden. 
De Club kamers liggen op verschillende verdiepingen van de 
bungalows met terras of balkon, te midden van het groen, vanwaar 
u	fleurige	patio’s	kunt	bewonderen	en	aan	het	eind	van	de	dag	kunt	
genieten van een zeebriesje. Komt u met uw gezin? Dan is de Deluxe 
familiekamer zee- of tuinzicht een perfecte keuze. Voor een meer 
luxueuze ervaring kunt u heerlijk ontspannen in één van de ruime 
suites aan de zeezijde. De Suite heeft een aparte zithoek gescheiden 
van de slaapkamer en een ruim terras of balkon. 

Opp. Max. bezetting

Club kamer 25m²-28m2 2 volwassenen + 1 kind
(onder 12) of 1 baby

Club kamer – zeezijde 25m²-28m2 2 volwassenen + 1 kind
(onder 12) of 1 baby

Eenpersoonskamer 15m2 1 volwassene

Deluxe Familiekamer 55m2 2 volwassenen + 1 kind
(onder 12) of 1 baby

Suite Zeezijde 55m2 2 volwassenen + 1 baby

Restaurants 

La Terrasse 
Bij La Terrasse in Bodrum kunt u genieten van het 
uitzicht op het zwembad en de zee vanaf één van 
de ruime terrassen van het restaurant. Probeer ‘Al 
fresco’ traditionele Turkse specialiteiten of geniet 
in de avond van een romantische maaltijd onder de 
sterrenhemel. Prachtig gelegen in het centrum van 
het resort. La Terrasse is de place to be!
Le Halikarnas
In het Halikarnas restaurant kunt u lunchen of 
dineren met een spectaculair uitzicht op de Egeïsche 
Zee. Ontdek exotische lokale gerechten op het 
Turkse specialiteitenmenu. De intieme sfeer en 
zachte verlichting maken het de perfecte plek voor 
een rustig diner met vrienden of een romantisch 
diner. Reserveren is voor het diner verplicht, dus 
vergeet niet om bij de receptie uw tafel te reserveren. 

Bars

L’Ephèse
De hoofdbar van Club Med Bodrum heeft zachte 
verlichting die in het zwembad weerspiegelt. U 
zult genieten van de stijlvolle, ontspannen sfeer en 
geweldige service. 
Le Sunset
Heldere blauwe zeeën, witte stranden en een bar 
aan het strand, waar u kunt genieten van een koel 
moment voordat u één van de vele watersporten van 
Club Med Bodrum beleeft.
De strandbar
Een Club Med-vakantie is een uitstekende 
gelegenheid om een   nieuwe watersport te proberen. 
Geniet van een ontspannend drankje voor of na uw 
onderwaterervaring. De strandbar heeft alles wat u 
nodig hebt om ervoor te zorgen dat het leven bij
Club Med alles heeft om uw zorgen te doen 
vergeten!

Voor de kinderen
 Kinderbedjes 
 Hoge stoelen / stoelverhoger in het restaurant
 Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, er 

worden geen kinderclubs aangeboden.

Relax & kom bij 
 Hammam, sauna, 

behandelingen voor 
uw ontspanning*

Verbeter uw vaardigheden
 Zeillessen

 Windsurfen, snorkelen
 Tennislessen
 Boogschieten

Ontdek meer
  Ontdek de wonderen 

van Efeze*, geniet van 
de	geraffineerde	lokale	
specialiteiten

 Duiken*

Get active!
 Fitness lessen 

 Fitness wandeltochten
 Basketball

 Beachvolleybal 

 Mini voetbal

Geniet van Club Med
Bodrum Palmiye

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Watersporten: bepaalde data. Vraag ons of uw reisbureau naar meer informatie.
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Cefalù Sicilië, Italië

Ongeëvenaarde uitzichten en het Italiaanse 
dolce vita voor een uitzonderlijke vakantie in 
Zuid-Europa.

Ontdek	de	pittoreske	stad	Cefalù	op	Sicilië,	waar	ruige	kliffen	diep	de	
Middellandse Zee in duiken. Ontwaak in uw privé-Viletta te midden van 
weelderige tuinen en begin de dag goed met een verkwikkende SUP-les 
in het kobaltblauwe water. Proef de exquise gerechten uit de Siciliaanse 
keuken en dans daarna tot in de vroege uurtjes onder de sterrenhemel 
naast	het	stijlvolle	infinity-zwembad.

Opp. Max. bezetting

Suite met zee-uitzicht en 
terras

50m2 1-4 personen

Deluxe Villetta met balkon 
of klein terras en zee-
uitzicht

30m2 1-2 personen

Superior Club met zee- of 
tuinzicht en terras

24m2 1-2 personen

Geniet van Club Med Cefalù

Relax & kom bij 
 Hoofdzwembad en 

Ecologisch 
Zen-zwembad

 Toegang tot de 
Middellandse Zee, 
vanaf het houten 
deck	bij	de	kliffen	

 Pilates, yoga, 
aquadynamic en 
fitness	lessen	

 Massages en 
behandelingen in de 
Spa by Carita*,Turks 
bad en hot tub voor 
de Spa bezoekers. 
700m2 of goodness!!

Verbeter uw 
vaardigheden

  Lopen, hiken, 
tennis, zeilen en 
boogschiet lessen 

Lol op het water
 Stand up paddle 
board lessen, 
elektrisch surfboard

 Kitesurfen*, duiken*, 
snorkelen, kajakken

Ontdek de omgeving 

 Bezoek Palermo met 
privégids in een Vespa 
Car*

  Bekijk de Etna 
(4x4, te voet)*

 Helicopter vlucht 
over het eiland en de 
Etna*

Get active!
 Cardio en gewichten, 

aquadynamics

 Volleybal, voetbal, jeu 
de boules

Dolce Vita
 Live muziek

 Films

Suite

Deluxe Villetta

ClubMedCefalu @clubmedcefalu ClubMedCefalu
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Nieuw 
Resort 

Cefalù Sicily, Italië 

Bereikbaarheid 
Palermo Airport 
Transfer van 1 uur en 30 minuten naar het 
Resort
Catania Airport
Transfer van 3 uur naar het Resort
Resort 
Bijzondere locatie met uitzicht op  
de Middellandse Zee 
14 hectare 
Kinderen zijn hier welkom vanaf 8 jaar - 
geen Kinderclubs , sporten vanaf 12 jaar

Hoogtepunten van uw vakantie
in de Méditerraneé

  Kijk vanuit uw Viletta uit over de baai van Cefalù 
en het kristalheldere water van de Middellandse 
Zee.
  Laat u in de watten leggen: ontbijt-roomservice, 
rijkelijk vloeiende champagne vanaf 18.00 uur, een 
menu dat samengesteld is door een Michelin-chef, 
authentieke gelato - en alles inbegrepen!
  Verken Sicilië buiten de gebaande paden met onze 
unieke excursies*. Van de geheimen van Palermo 
ontdekken met een privégids tot rondrijden in een 
Fiat 500 en meer...
  Behoefte aan spannende en unieke wateractiviteiten? 
Kies	 dan	 uit	 fitnesslessen	 op	 een	 SUP-board	 of	
surfen op een elektrische surfplank.

Restaurants 

Rocca – hoofdrestaurant 
Terras in de buitenlucht met fantastisch uitzicht over de baai, 
lokale en internationale gerechten, glutenvrije opties. Sla 
vooral de gelati-bar niet over! 
La Riva – strandrestaurant
Bekijk hoe een selectie van verse gerechten voor u wordt 
klaargemaakt. 
Oberservice voor lunch en diner* na reservering. 
Proef hier ook het authentieke Italiaanse ijs en de heerlijke 
fruitcocktails.
Il Palazzo – gastronomische lounge en Italiaanse wijnbar
Laat ontbijt, antipasti of gebakjes - Italiaanse stijl in een 
prachtige barok-sfeer. Met gerechten samengesteld door de 
Italiaanse Michelin-chef Andrea Berton, met oberservice.
Included: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag. 

Bars

Il Palazzo – gastronomische lounge en Italiaanse wijnbar
De Azzuro Bar, centraal gelegen en vanaf 18.00 uur wordt 
hier champagne per glas geschonken, de Eden Bar naast 
het natuurlijke Zen-bad met verse smoothies, zelfgemaakte 
ice tea en aromawater, de Paparazzo Bar – een wijnbar met 
een selectie Italiaanse, Franse en internationale wijnen en 
champagne in Il Palazzo.
Inclusief: wijn, bier, sterke drank. cocktails, frisdrank en champagne per glas 
vanaf 18.00 uur. In Italië is het consumeren van alcohol toegestaan vanaf 16 jaar 
voor bier en wijn en vanaf 18 jaar voor overige alcoholische dranken.

Accommodatie

Een exclusieve keuze uit Viletta’s, suites en Superior-kamers, 
die allemaal perfect passen bij de natuurpracht van deze 
landtong. Kamers met tussendeur zijn beschikbaar. 

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

*Watersporten beschikbaar van mei t/m oktober
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Opio in de 
Provence Frankrijk

Een vakantie te midden van de geuren 
van de Provence.

In het hartje van de Provençaalse omgeving ligt een buitengewoon 
paradijs voor liefhebbers van golf en tennis. Het landschap in de 
hoogvlakte van Valbonne, boven Cannes, is typisch Provençaals 
met olijfgaarden en dennenbomen. Het CREACTIVE by Cirque du 
Soleil platform is nieuw bij Opio. Waar getrainde circusartiesten u en 
uw kinderen de trucs en magie van het circus leren. Daarnaast zijn 
de kamers zojuist gerenoveerd en hebben de restaurants ook een 
make over gekregen. Maak u klaar voor het vernieuwde Opio en de 
vakantie van uw dromen!

Hoogtepunten van Club Med
Opio in de Provence
 U maakt de keuze tussen het gezellige centrum van het Resort 
en de rust van de olijfboomgaard.

 Bent u toe aan sportiviteit? Perfectioneer uw service dankzij 
de aanwijzingen van onze tennis-experts, of maak uw eerste 
‘catch’ aan de vliegende trapeze.

 Geniet en ontspan na uw activiteiten in de Club Med Spa* by 
CARITA.

4

ClubMedOpio @clubmedopio ClubMedOpio

Opio, Alpes Maritimes, Frankrijk 

Bereikbaarheid
Luchthaven Nice Côte d’Azur 
Transfer van 30 minuten naar het Resort 

Resort
46 hectare 
Club Med Baby Welcome aanwezig 
voor baby’s van 0 t/m 23 maanden

Restaurants 

Provence
Bij Opio en Provence is het restaurant Le Provence een 
van de culinaire hoogtepunten van het Resort. Het serveert 
lokale specialiteiten en innovatieve gerechten die kwaliteit 
en originaliteit combineren. Het panoramische terras biedt 
een prachtige open of overdekte ruimte waar u in stijl kunt 
genieten van uw maaltijd. Er is een Baby Corner waar ouders 
maaltijden kunnen bereiden voor onze jongste gasten.
Estérel
In dit restaurant in het centrum van Opio in de Provence 
geniet u van specialiteiten uit de Provence. Het restaurant is 
open voor lunch en diner. In de babyhoek kunnen ouders een 
maaltijd voor hun kleintjes bereiden.
Golf
In Le Golf draait alles om de Provence, van het eten en de 
wijnen tot de prachtige omgeving en de heerlijke warmte. Het 
heeft een schaduwrijk terras en een spectaculair uitzicht over 
de olijfgaard, zodat u kunt genieten van heerlijk eten terwijl u 
geniet van de unieke sfeer van de Provence. 

Bars

Croisette
De tradities van het Provençaalse leven worden hier 
weerspiegeld in Club Med Opio en de bar La Croisette. 
Het strakke ontwerp van de bar nodigt gasten uit om 
te ontspannen met oude en nieuwe vrienden met een 
traditioneel Frans aperitief. U zult genieten van het hippe 
maar ontspannen gevoel en het vriendelijke personeel dat La 
Croisette thuis van huis maakt.
Loup
In deze bar rond het zwembad van Opio in de Provence kunt 
u even pauzeren. Vanaf het terras heeft u een weids uitzicht 
over het binnenland van de Provence. ‘s Avonds is deze 
pianobar een aangename plek om tijdens de vakantie te 
loungen. Er is hier een assortiment sigaren verkrijgbaar*.
Golf
In deze bar in het golfrestaurant van Opio in de Provence kunt 
u de hele dag terecht.
Mistral
Discotheekbar in Opio in de Provence.

Voor de kinderen
 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij 

verzorgen alles voor uw baby. Van een babybedje, 
luiermat,	badje	en	flessenwarmer	in	uw	kamer	tot	een	
speciale hoek in het restaurant waar u uw babyvoeding 
kunt klaarmaken. Er zijn zelfs buggy’s te huur.

 4 maanden-jaar*: Oppasservice en Pyjama’s Club. 
Deze twee services stellen u in staat om van een 
romantische avond te genieten zonder u zorgen te 
maken over uw kleintjes, want op hen wordt goed 
gepast.

 4-23 maanden*: Baby Club Med, uw kleintje brengt 
de dag door in de bekwame handen van onze 
gespecialiseerde G.O®s. Rekening houdend met het 
natuurlijke ritme en behoeftes van uw kind, zorgen 
we ervoor dat u ontspannen kunt genieten van een 
momentje voor uzelf. 

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 
peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. 
Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg 
slapen, eten en houden ze bezig met leuke activiteiten. 

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken 
van educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, 
zandkastelen bouwen, schminken, kooklessen, Clean 
Art Planet programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: 11-17 jaar: Junior Club Med, tieners kunnen 
elkaar ontmoeten in een speciale ruimte en deelnemen 
aan de activiteiten die hen het meest interesseren, in 
het gezelschap van gediplomeerde begeleiders.Accommodatie

Opio in de Provence, met 435 kamers die zich allemaal in geschakelde 
bungalow-gebouwen bevinden. De kamers zijn constructies in de 
traditionele stijl van de Provence, die zijn gebouwd binnen een park 
van 50 hectaren met sparren, wintergroene eiken en olijfbomen. Ze zijn 
verspreid over 10 gebouwen van 2 à 4 verdiepingen zonder lift. Verblijf 
in een Club kamer in Opio in de Provence, met okerkleurige muren en de 
geur van lavendel. Er zijn ook Club kamers met tussendeur beschikbaar 
in Opio in de Provence. De Suite in Opio in de Provence is ideaal, vanaf 
het terras heeft u een prachtig weids uitzicht. Suite met aparte zithoek, 
een grote slaapkamer met airconditioning en een gezellig terras.

Opp. Max. bezetting

Club kamer 18m2 2 volwassenen + 1 kind

Club kamer tuin 18m2 2 volwassenen + 1 kind

Club kamer balkon 18m2 2 volwassenen + 1 kind

Club kamer voor 
mindervaliden 

18m2 2 volwassenen

Suite terras panoramazicht 38m2 2 volwassenen

Suite 
olijfboomgaardzicht 

58m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Sportief & relaxen
 Hoofd-, zen- en kinderzwembad
 Greenfee* 
 Academie boogschieten
 Volleybal

 Bezoek Nice*
 Fitness

 Wandeltochten
 Golfacademie
	 Aqua	fitness

 Ontdek Cannes*
 Excursie naar het strand*
 Tennisacademie
 Club Med CREACTIVE by Cirque de Soleil

Geniet van Club Med 
Opio in de Provence

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Club Med 2 
Middellandse Zee (zomer) & het Caraïbisch gebied (winter).

Welkom aan boord van onze vijfmaster. Elke ochtend gaat 
het schip voor anker bij de mooiste stranden en steden. 
U gaat er zelf op uit of u neemt deel aan een excursie* om 
de juwelen van de Middellandse Zee en de Caraïben te ontdekken.

Elegantie en comfort zijn de essentie van deze prachtige 5-master. Het hele schip ademt de unieke spirit en gezelligheid van 
Club Med. Het schip telt totaal 8 dekken waarvan 4 met comfortabele cabines en suites. Alle cabines hebben zicht op zee en 
de grootste suite (Redersuite) heeft een oppervlakte van maar liefst 40 m2.

ClubMed2 @clubmed2 ClubMed2

Hoogtepunten van de Club Med 2
 Vaart in de zomer door de Middellandse Zee en in de winter 
door het Caribisch gebied.

 Een uniek watersportcentrum van 85 m2 dat geopend is 
wanneer de weersomstandigheden en de lokale wetgeving dit 
toelaten.

 U wordt elke dag op een andere bestemming wakker, de 
manier om veel van de wereld te zien tijdens één vakantie.

 Vanwege het 5  comfort niveau biedt de Club Med 2 de beste 
gastronomie, overweldigend goede service en een zeer chique 
sfeer.

 Omdat de Club Med 2 minder diep in het water ligt dan andere 
cruiseschepen, kan ze op veel meer plekken komen dan andere 
cruiseschepen: hierdoor bezoekt u in alle rust de mooiste 
plaatsen. 

 Lengte: 187 m

 Breedte: 20 m

 Diepgang water: 5m

 Aantal dekken: 8

 Diepgang lucht: 68m

 Zeilen: totale oppervlakte: 2500 m²

 5 50 m hoge masten boven dek

 7 Dacron-rolzeilen

 Snelheid: snelheid bij motor: 15 knopen

 Snelheid bij zeilen: 11 knopen

 Kinderen welkom vanaf 8 jaar, 
geen kinderclubs

5

Accommodatie

De 186 Cabines, volledig heringericht en opnieuw gedecoreerd door 
Sophie Jacqmin, worden speciaal voor u aangeboden met veel comfort 
en uitzicht op zee.

Opp. Max. bezetting

Club Cabine Dek B 18m2 2 volwassenen

Club Cabine Dek C 18m2 2 volwassenen

Club Cabine Dek D 18m2 2 volwassenen

Deluxe Cabine Dek F 24m2 2 volwassenen

Suite Dek D 36m2 2 volwassenen

De Reder Suite Dek F 40m2 2 volwassenen

Restaurants 

The Méditerranée
Het hoofdrestaurant bevindt zich op het dek van de 
Grenadines. Het serveert ontbijt en lunch van het 
buffet	op	het	terras	of	de	veranda	of	in	de	eetzaal	met	
airconditioning. ‘s Avonds is er een bediening door een 
ober. Reserveren is verplicht.
The Magellan
Het restaurant ligt aan het Eiao dek. Onze chef-kok 
en zijn team bereiden een ruime keuze aan gerechten, 
geserveerd aan de tafel van uw keuze. De sommelier zal 
u een keuze bieden van de grote wijngaarden* van de 
wijnkaart.
Roomservice in uw hut*
Blijft u liever in de hut? Geen punt! U kunt op elk moment 
van de dag uw keuze maken uit een selectie van de 
door ons koksteam bereide gerechten en deze in uw 
hut laten uitserveren. Deze service is inbegrepen in het 
arrangement voor gasten die in een Suite verblijven.

Bars
The Pacific
Volgens traditie op zee heet de kapitein u graag welkom 
aan het begin van de cruise. De stijlvolle bar op dek E in 
de	Pacificlounge	is	elke	avond	geopend.
The Venise
Geniet van het mooie uitzicht op de hekgolven van 
het cruiseschip vanuit deze bar. U vindt de bar aan de 
achterkant van dek E bij het zwembad.
The Moby Dick
Deze bar op dek F gaat in de middag open. Aan het begin 
van de avond klinkt muziek en is de sfeer feestelijk. Later 
op de avond kunt u zich op de dansvloer uitleven tot in de 
vroege uurtjes.
The Albatross
U zult de service en chique sfeer in The Albatross, 
gelegen op dek G, waarderen. De perfecte plek om te 
ontspannen met familie en vrienden.

Champagne per glas aan de bar vanaf 18:00 uur inbegrepen.

Sportief & relaxen 
 Twee zwembaden, de sauna en de spa* by CARITA®. 
 Fitnessacademie
 Pilates
 Golf*

 Waterskiën, wakeboarden, Stand-Up-Paddle, kajakken, 
snorkelen, zeilen, windsurfen.

   Themacruises Gastronomie, Golf, Body & Soul, Jazz, Bridge, 
Yoga en Familie.

  Persoonlijke service en aandacht
   Verleng uw vakantie met een verblijf in één van onze Resorts 
op bijvoorbeeld Guadeloupe of Martinique.

   Tea time elke dag om 16:30 op de achtersteven van het schip.

Geniet van Club Med 2

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Meer 
zonbestemmingen

ClubMed @clubmed ClubMed

Probeer alle verschillende sporten 
die Sandpiper Bay aanbiedt.

De perfecte golfvakantie in Vittel 
Golf Ermitage 4 .

Geniet van de natuur in het Franse 
La Palmyre Atlantique 3 .

Kom tot rust in één van de 392 luxueuze 
bungalows op het Club Med Resort in La 
Palmyre Atlantique en ontdek de prachtige 
omgeving en fascinerende cultuur van de 
regio.

 Gelegen in het Franse departement 
Charente-Maritime op 17 km afstand 
van Royan. 

 De perfecte locatie voor liefhebbers 
van zeilen en geschikt voor de hele 
familie. Kinderclubs zijn mogelijk van 2 
tot 17 jaar.

La Palmyre 
Atlantique
Frankrijk

3

Relax en geniet van de schoonheid van 
de natuur bij Vittel le Parc.

Relax bij het zwembad 
en onder de blauwe 

hemel.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
** Op bepaalde data inbegrepen, vraag ons of uw reisbureau naar meer informatie.

Ontdek de charme van Vittel en haar 
heuvelachtige landschap.

 Het kleine plaatsje dat 
wereldberoemd is om haar kuuroord 
en mineraalwater is de ideale 
locatie voor liefhebbers van golf en 
paardrijden.

 Verken de groene omgeving van 
de regio met hele gezin via de 
verschillende	wandel-	en	fietsroutes.	Er	
is kinderopvang voor kinderen vanaf 4 
maanden* t/m 17 jaar.

3
Vittel le Parc 
Frankrijk

Deze echte golfersbestemming in het 
beroemde Franse kuuroord Vittel biedt 
alles voor de perfecte golfvakantie.

 U kunt hier golfen onder idyllische 
omstandigheden met les van 
hooggekwalificeerde	golfleraren.
De twee 18-holesbanen*, ‘Mont 
Saint-Jean’ en ‘Peulin’ en de korte 
9-holesbaan ‘Ile Verte’ liggen tussen 
Vittel Ermitage en Club Med Vittel le 
Parc.

 Daarnaast kunt u hier tennisen, 
genieten van de bergen tijdens de 
mooiste	wandelingen,	fitnessen,	
boogschieten, paardrijden en nog veel 
meer.

4
Vittel Golf 
Ermitage 
Frankrijk

Dit wordt ook wel ons sportresort 
genoemd want het is de perfecte 
bestemming voor een sportieve 
familievakantie.

 Landsporten: golf, tennis, 
vliegende trapeze, boogschieten,  
beachvolleybal,	basketbal,	fitness	
en een heuse circusschool voor de 
kinderen! 

 Watersporten: zeilen, waterskiën, 
wakeboarden**, Stand Up Paddle, 
kajakken.

4
Sandpiper Bay 
Florida, 
Verenigde Staten

Columbus Isle
Bahamas

Blauw, groen en duizend tinten van 
turkoois in het juweel van de Bahama’s.

 De oceaan is uw speeltuin Snorkel 
en duik in een nieuwe wereld. Zwem 
met de vissen en schildpadden en 
bewonder het koraal.

 Kom tot rust bij het 
overloopzwembad met uitzicht op het 
strand, of vind uw Zen met yoga.

 Het diner wordt geserveerd met verse 
zeevruchten, goede wijn en uitzicht op 
de oceaan.

4
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ONZE RESORTS
IN DE ALPEN

in de mooiste skigebieden
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v

Genève

Portes du soleil

Lausanne

Aigle

Richting Bern

Grand Domaine

Valmorel Chalets  p71

Valmorel 54  p71

Chambéry

Richting Lyon Les Arcs,
Peisey-Vallandry-Villaroger,

Paradiski, Grande Plagne 

Moutiers

AIME

Les 3 Vallées 

Méribel le Chalet 4  

Méribel l’Antarès 4  

Alpe d’Huez
Grand Domaine

Grenoble

Val Thorens 4  p73

L’Alpe d’Huez la Sarenne 3  

Grand
Serre Chevalier 

Serre-Chevalier 3

Vialattea

Fréjus Tunnel

Pragelato Vialattea 4  p81

Oulx

Modane

Espace Killy 

Val d’Isère 54  p79

 p83

 p83

 p83

Les Arcs Panorama 54  p65

Tignes Val Claret 4  p77

Peisey-Vallandry 4  p69

Arcs Extrême 3  p83

Aime la Plagne 3  

La Plagne 2100 4  p75

Grand Chamonix

Mont Blanc Tunnel

Bourg-Saint-Maurice

Chamonix

Saint-gervais

Cluses

Annecy

Cervina,
Valtournenche,

Zermatt

F R A N K R I J K

Grand Massif

Grand Massif Samoëns Morillon 4  p67

4  4  Premium Resorts

3  3  Comfort Resorts

 Treinstation

 Luchthaven  Skigebied

Legenda plattegrond

 Chalets 

4  5  4  Resorts met 5  Luxury Zone

 Schaal: 25km

Les 2 Alpes

v

Richting Milaan

 p83

Châtillon

Cervina,
Valtournenche,

Zermatt

Cervinia 4  p83

OBERENGADIN

Saint-Moritz Roi Soleil 4  

Richting Zurich

Saint-Moritz

I T A L I Ë

Z W I T S E R L A N D

ZWITSERLAND
FRANKRIJK

ITALIË

JAPAN

CHINA

4

New Chitose Airport

Changchun Airport

Beidahu

Beijing

Shanghai

Tokyo

Sahoro 4  

Hokkaido

Skigebieden 
Azië

Tomamu 4 p83

4Yabuli p83

Obihiro Airport

20+
Ski  
Resorts

1 Services variëren per Resort. Voor meer informatie over de services die worden aangeboden in onze resorts, kijkt u op clubmed.be of clubmed.nl  2 
Kinderclubs variëren ook per Resort. 3 Ski- en snowboardlessen worden aangeboden als groepslessen voor beginners tot gevorderden. Groepslessen 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en groepssnowboardlessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar worden alleen aangeboden in Resorts met kinderclubs. Andere 
niet-skisporten worden aangeboden als groeps- en open lessen. 4 Niet elk Resort heeft een zwembad of sauna.
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Bergen van geluk

* Activiteiten en services kunnen per Resort variëren - kijk voor meer informatie in de tabel of op de Resortpagina.
**Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Haal het beste uit de bergen

Een geheel nieuwe ervaring in de bergen 
Hoewel skiën op zichzelf al een unieke ervaring is, zijn er nog andere manieren 
om het adembenemende uitzicht te bewonderen of de adrenaline door 
uw lijf te laten stromen. Wandelen met sneeuwschoenen en sleeën op de 
Franse pistes, paardrijden** langs de besneeuwde boomtoppen in Japan, of 
paragliden** in Italië; elke bestemming biedt een reeks aan unieke avonturen 
voor gedenkwaardige momenten.

Verkwikkend en ontspannend
Na een dag op de pistes is er niets lekkerder dan het warme 
water van de hottub, relaxen in de sauna of genieten van een 
welverdiende massage**. En als u een duik in het zwembad wilt 
nemen, kies dan een Resort uit met binnen- of buitenzwembaden. 
In elk Resort bieden wij unieke spa’s** in samenwerking met de 
beste beautymerken (zoals Nuxe, Cinq Mondes of L’Occitane) 
voor behandelingen en massages die u niet snel zult vergeten.

Plezier voor jong en oud
Kinderclubs	bij	Club	Med	voor	winterplezier!	Kleintjes	worden	verwend	door	gecertificeerde	
professionals in gezellige crèches, kleuters en oudere kinderen kunnen leren skiën (vanaf 4 
jaar) onder het toeziend oog van de beste skileraren en tieners hebben overdag plezier op de 
pistes, terwijl ze ‘s avonds afspreken met hun nieuwe vrienden. En al vanaf 3 jaar kunnen de 
kinderen verschillende sneeuwsporten ontdekken tijdens een introductiecursus.** Terwijl de 
kinderen zich op een veilige manier vermaken, kunnen de ouders genieten van de pistes. De 
perfecte balans tussen tijd voor het gezin en tijd voor uzelf. 

Alle Kinderclubs en de meeste familieservices worden ook aangeboden in de Resorts. 
Voor meer informatie over de Kinderclubs*, zie pagina 11, en voor meer informatie over de 
beschikbare services kijkt u in de tabel op pagina 105 bij de wintersportresorts.

Tijd voor een feestje
Als u nog wat energie over hebt als het al donker is, kunt u de 
relaxte en vriendelijke avondsfeer ervaren. Entertainment met 
onder andere livemuziek, optredens en themafeesten zorgen 
ervoor dat u niet stil kunt blijven zitten, hoe vermoeid uw 
skibenen ook zijn.

Festijn voor fijnproevers
Wij weten dat u een geweldige ski-ervaring wilt, maar 
iedereen weet ook dat een trip naar de bergen gepaard 
gaat met de nodige gastronomische verwachtingen. Van 
kaastartiflette	en	hoogwaardige	wijn	in	Europa	tot	verse	
sushi met sake in. Wij nemen u mee op een culinair 
avontuur. Onze chef-koks staan voor u klaar, van ‘s 
ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. 

 Onze hoofdrestaurants bestaan uit self service-
gedeeltes en kookeilanden waar op bestelling de 
beste lokale lekkernijen worden bereid, net als 
internationale gezonde opties en zoete traktaties. Vers 
brood en gebakjes zijn Club Meds specialiteit; u bent 
gewaarschuwd! 

 Onze specialiteitenrestaurants bieden de beste 
lokale gerechten waarin de geweldige smaken uit 
uw omgeving zijn verwerkt. Of u nu kaasfondue of 
Japanse grillgerechten proeft, alles is even heerlijk! 

Van de besneeuwde bergtoppen van de Mont Blanc in de Franse Alpen tot de 
perfecte poedersneeuw van Hokkaido in Japan, wij zorgen overal voor, zodat 
u volledig kunt opgaan in uw wintersportvakantie. 
Leun achterover en ontspan... Wij doen de rest!
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Van de transfer naar het Resort en 
de skilift die voor u klaarstaat, tot de 
geboekte lessen en de kinderen die 
worden verzorgd; met Club Med is het 
regelen van een skivakantie kinderspel. 
Simpelweg genieten dus.

Ski-in ski-out 
Geen zin om te lopen of 
de bus te pakken naar de 
bergen? Dat komt goed uit. In 
de meeste van onze Resorts, 
stapt u zo de piste op.

De sleutel tot succes op de pistes 
Onze Engels- of Franstalige ski-instructeurs van 
wereldniveau zijn uw sleutel tot succes op de pistes. Lessen 
zijn inbegrepen voor alle leeftijden en niveaus, dus voor u het 
weet skiet u als een pro. Beginners krijgen de basisprincipes 
en veiligheidsinstructies mee, terwijl u tegelijkertijd werkt 
aan uw vaardigheden en zelfvertrouwen. Ons team helpt 
gevorderde skiërs en snowboarders hun techniek te 
perfectioneren en voor de beste afdalingen te gaan. En waar 
u ook bent, u kunt dankzij uw gratis skipas overal van de 
pistes genieten.

Maakt u zich geen 
zorgen, u bent 
samen met echte 
ski-experts
De beste ervaring in de 
bergen sinds 1956 met 
inmiddels meer dan 25 
luxe Resorts in Frankrijk, 
Italië, Zwitserland, Japan en 
China.

Skiën op
zijn simpelst

Goed om te weten!

Ski- en snowboardgroepslessen 
 De ski- en snowboardlessen die 

zijn inbegrepen in het pakket 
worden verzorgd door de best 
aangeschreven nationale 
skischolen. Engelstalige lessen zijn 
beschikbaar in ieder land. 

 Het maximaal aantal deelnemers voor 
de groepslessen is 12 personen, 
van beginners tot gevorderden. 
Ski-instructeurs delen de groepen 
in naar niveau aan de hand van hun 
inschatting na de eerste afdaling. 

 U kunt verzoeken om uw eigen 
groep te vormen als u met 12 
personen komt, ongeacht het niveau.

 Lessen zijn doorgaans van 9.00 
tot 12.00 uur, gevolgd door een 
lunchpauze, en dan van 14.00 tot 
16.00 uur. Deze afspraken worden 
direct met de instructeur en de 
groep gemaakt en de tijden kunnen 
variëren. 

 Skilessen voor kinderen worden 
georganiseerd vanuit de 

Mini Club Med. Als er geen Mini 
Club in het Resort is, worden er geen 
skilessen verzorgd voor kinderen 
onder de 12 jaar. In dat geval 
kunnen klanten ter plaatse skilessen 
reserveren bij de lokale aanbieders 
tegen extra kosten. 

 Sommige Resorts bieden een 
uitzonderlijk “leer skiën”-programma* 
aan voor peuters en kleuters vanaf 
3 jaar. Beschikbaar in de volgende 
Resorts: Grand Massif, Valmorel, La 
Plagne, Les Arcs Panorama en Serre-
Chevalier, tegen een toeslag. 

 De minimale leeftijd voor snowboarden 
is 12 jaar. Lessen vanaf 8 jaar 
worden aangeboden tijdens de 
schoolvakanties in Frankrijk. 

 Het dragen van een helm op de pistes 
is verplicht, maar ook inbegrepen bij 
kidsclubs voor kinderen die deelnemen 
aan de groepslessen georganiseerd 
door Club Med en alle klanten die 
skiën	in	de	off-piste-groepen	en	
groepen voor gevorderden. 

Ski-uitrusting
 Verhuur van ski-uitrusting* omvat: 

ski/snowboards, skistokken en 
schoenen. Beschikbaar in al onze 
Resorts en kan vooraf worden 
bijgeboekt bij de meeste Resorts. 

 Verhuur van skikleding* omvat: 
jas, broek en is alleen beschikbaar 
in onze Resorts in Azië. 

 Skikleding en -accessoires zijn 
te koop in de boetiekwinkels in het 
Resort - vraag na bij het Resort voor 
meer informatie.

Dit is inbegrepen in uw 
luxe ski-pakket

    Skipas voor toegang tot de 
pistes

    Groepslessen geschikt voor 
alle niveaus en leeftijden 
met een Engels- of 
Franstalige instructeur

  Alle gastronomische 
maaltijden in het Resort en 
in geselecteerde restaurants 
bij de pistes

 Luxe open bar

    Enkele après-ski-
activiteiten zoals 
sneeuwschoenwandelen, 
nordic walking en 
fitnesslessen

   Toegang tot Kinderclubs 
voor kinderen van 4 tot en 
met 17 jaar (indien beschikbaar) 

  Services te reserveren 
tijdens het boekingsproces 

Om alles uit uw vakantie te halen vanaf het 
moment dat u arriveert: 

 Verhuurwinkel in het Resort, 
voor verschillende ski- en 
snowboarduitrustingen geschikt voor 
uw niveau en voorkeur, van basis tot 
gevorderd - extra toeslag.

 Easy Arrival Service (voor Resorts 
in Europa): vul een aantal dagen 
voorafgaand aan uw aankomst 
een korte vragenlijst in en uw ski-/
snowboarduitrusting staat voor u klaar in 
uw locker in de skiroom - inbegrepen. 

 Baby Club Med (vanaf 4 maanden tot 
en met 2 jaar) en Petit Club Med (vanaf 
3 tot en met 4 jaar), babysitting-service 
- extra kosten.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Les Arcs
Panorama

ClubMedLesArcs @clubmedlesarcs ClubMedLesArcs 66

Frankrijk

Bewonder de grootsheid van de Alpen, ontdek de schoonheid van de 
nieuwste aanwinst van Club Med: Les Arcs Panorama. Het Resort heeft 
een ideale ligging in het familiale skidorp Les Arcs 1600 in Paradiski®, een 
van de grootste skigebieden ter wereld.  In dit Resort vindt u het beste 
van wat wintersport te bieden heeft. In de wellness geniet u van een Spa 
Cinq Mondes, verwarmd binnenzwembad, een jacuzzi, een hamam, volledig 
uitgeruste	fitnessruimte	en	veel	meer.

Een modernen door bos omgeven meesterwerk, 
met panoramisch uitzicht op de Tarentaise-vallei.

Haute Savoie, Frankrijk

Bereikbaarheid
Genève Airport 
Transfer van 150 minuten naar het Resort
Resort 
Hoogte: 1750 m  
Ski-in / Ski-out Resort 
Paradiski van 1250 tot 3250 m 
425 km skipiste 
37 zwarte pistes 
65 rode pistes 
132 blauwe pistes 
12 groene pistes
Dagtoegang tot andere Club Med 
Resorts in het Paradiski gebied*: Aime La 
Plagne, Arcs Extreme, La Plagne 2100 en 
Peisey-Vallandry

Hoogtepunten van Club Med 
Les Arcs Panorama

  Een modern vormgegeven onderkomen in het bos, met toegang tot 
Paradiski®, het op één na grootste skigebied in Frankrijk.
  Dankzij de Easy Arrival Service geniet u vanaf het eerste moment en wordt 
u alles zo makkelijk mogelijk gemaakt.
		Er	is	letterlijk	en	figuurlijk	veel	ruimte	voor	welzijn:	verwarmd	
binnenzwembad,	Club	Med	Spa	by	Cinq	Mondes,	fitness	en	gewicht	
training, Turks stoombad, bubbelbad.
  Een ideaal resort voor gezinnen met alle kinderclubs en ons nieuwe 
familierestaurantconcept: Bread&Co.
  Op de hoogste verdiepingen bevindt zich de Exclusive Collection Zone van 
het resort (5 ). Vanaf het terras heeft u het mooiste panoramische. uitzicht 
over de vallei.

Opp. Max. bezetting

Club kamer 24m² 2 volwassenen

Club kamer – balkon 24m2 2 volwassenen

Familie Club kamer 29m2-44m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Familie Club kamer
balkon

42m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Deluxe kamer 29m2 2 volwassenen

Deluxe kamer
panoramisch uitzicht

32m2 2 volwassenen
+ baby

Deluxe Familie kamer 45m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Deluxe familie kamer 
panoramisch uitzicht

45m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Exclusive Collection 
Familie Suite  5

70m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Exclusive Collection 
Familie Suite  5
panoramisch uitzicht

70m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen

Accommodatie

Het hotel, waarvan de gebogen lijnen de berg sieren, is modern, 
warm en eigentijds. De bergtradities worden gerespecteerd in de 
inrichting, maar tegelijkertijd opnieuw vormgegeven. Het enige 
dat niet zal veranderen is het uitzicht op de Tarentaise vallei.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Restaurants 

1790 Gourmet Lounge restaurant
Onze Gourmet Lounge, gelegen op een hoogte van 
1790 meter, biedt u een exclusieve gastronomische 
ervaring in een intieme sfeer met een panoramisch 
uitzicht over de vallei. Dankzij de subtiele mix 
van authenticiteit, eigentijdsheid en warmte, is 
dit restaurant de ideale setting om te proeven 
van geweldige lokale producten. Van picknick tot 
lunch, van tea-time tot diner: de Gourmet Lounge 
is een plek om te genieten. De wijnkelder* van 
het restaurant biedt een scala aan verrassingen, 
onze sommelier helpt u graag bij het kiezen van de 
perfecte wijn bij uw maaltijd.
The White Stone
Ons hoofdrestaurant is vernoemd naar de 
historische naam van Arc 1600. Het symboliseert 
de pioniersgeest. In het restaurant wordt u 
verleid	door	verschillende	ambiances	en	verfijnde	
buffetten.	Naast	het	mooie	restaurant,	kunt	u	ook	
genieten van een lunch op het brede, zonovergoten 
terras met zicht op de Tarentaise-vallei. Tijdens uw 
ontbijt, lunch of diner geniet u van de overheerlijke 
internationale gerechten.
Bread & Co. Familierestaurant
In dit nieuwe familierestaurant nodigen 
kinderen hun ouders uit om te dineren. Ouders 
en kinderen nemen samen actief deel aan 
dit verbazingwekkende concept. Verrassing 
gegarandeerd. 

Bar 

Arolla
Graag nodigen wij u uit om een drankje te komen 
drinken in de bar, een vriendelijke en gastvrije 
lounge bar.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en softdrinks. 
In Frankrijk ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Relax & kom bij 
	 Dans	en	fitness	lessen	
 Massages en 

behandelingen in de 
Spa Cinq Mondes*

Verbeter uw vaardigheden
 Skilessen (vanaf 4 jaar) 

Kennismakingslessen 
(vanaf 3 jaar)* 

 Snowboardlessen 
(vanaf 12jaar, vanaf 
8 tijdens de Franse 
schoolvakanties)

 Wandelen en hikings 
Sneeuwracketwandelen

  Verwarmd 
binnenzwembad

Get active!
 Fitness ruimte

Geniet van Club Med
Les Arcs Panorama

Le Belvedère 5  Luxe Zone
 Le Belvedère 5   Luxe Zone
 Eigen gedeelte in de ski room
 Terras met een hot tub en panorama view over de vallei
 Adults-only lounge met een knusse sfeer
 Exclusieve full-service bar met champagne geserveerd 

per glas vanaf 18:00
 In-room mini bar
 Room service (continental breakfast en tot 23:00)
 Premium concierge service
 Gratis high speed Wi-Fi

4 & 5

Voor de kinderen

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med
 11 t/m 17 jaar: Passworld
 Babywelkomstpakket, babyverzorgingsruimte
  Baby Corner en familieruimte in het hoofdrestaurant

Services met een toeslag
 4 t/m 23 maanden: Baby Club Med*
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 “Leer skiën”-programma* vanaf 3 jaar
  Privébabysitting-service voor kinderen van 4 maanden tot 

en met 7 jaar (door derde partij)*
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De regio Samoëns wordt gekenmerkt door schilderachtige plaatsjes 
en een charmante sfeer. Het nieuwe en moderne Club Med Resort 
past op harmonieuze wijze bij de prachtige omringende natuur en 
biedt schitterende panorama-uitzichten op de bergen. Ski vanaf 
het dak naar de pistes of probeer een van de andere spannende 
activiteiten	 zoals	 paragliden*	 of	 fatbiken*	 op	 een	 off-roadfiets	met	
dikke banden. Nadat u terugkomt van de pistes, duikt u in het 
verwarmde zwembad met de kinderen of ontspant u met de benen 
omhoog.

Grand Massif 
Samoëns Morillon Frankrijk
Heerlijk skiën met het hele gezin in dit nieuwe wintersportresort in de Franse Alpen.

4

ClubMedGrandMassif @clubmedgrandmassif ClubMedGrandMassif

Deluxe kamer

**Skipas inbegrepen vanaf de dag na aankomst tot de laatste dag van het verblijf. Skipas voor één dag kan 
worden gekocht op de dag van aankomst. Het wordt aangeraden op een zondag bij het Resort te arriveren, zodat 
u gebruik kunt maken van 5 lessen van maandag tot en met vrijdag. Beginners moeten starten op een maandag.

Optimaal genieten 
van de bergen

 Natuur: bezoek aan een ijswaterval*, 
langlaufen met gids*, wandelingen, 
sneeuwschoenwandelingen en nordic 
walking

 Avontuur: paragliden*, fatbiken*, 
snowmobiel/Ski-Doo*

Relax & kom bij
 Binnenbad, Turks bad, sauna

 Sportschool	en	fitnesslessen

  Club Med Spa by Carita*

Opp. Max. bezetting

Suite met bergzicht en balkon
+ roomservice ontbijt

41m2 2 volwassenen + 
mogelijkheid om een 
babybedje in de kamer te 
plaatsen

Familiesuite met bergzicht en 
balkon of terras + roomservice 
ontbijt

59m2 2 volwassenen + 2 
kinderen jonger dan 18 
jaar + mogelijkheid om 
een babybedje in de 
kamer te plaatsen

Deluxe kamer met bergzicht 28m2 2 volwassenen + 1 kind 
tot 12 jaar

Club kamer met tussendeur 
naar

24m2 2 volwassenen

Club kamer 24m2 + 

24m2
4 volwassenen

Familie Club kamer 29-36m2 2 volwassenen + 1 of 2 
kinderen tot 12 jaar

Samoëns Morillon, Franse, Alpen 

Geneva International Airport, Zwitserland
Transfer van 1 uur en 15 min. naar het 
Resort
Chambéry Airport, Frankrijk
Transfer van 1 uur en 50 min. naar het 
Resort
Grand Massif
Het vierde grootste skigebied van Frankrijk 
met spectaculaire landschappen 
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out 
Hoogte: 1.600 m
Skipistes: 265 km in totaal 
14 zwarte pistes 
50 rode pistes 
64 blauwe pistes 
20 groene pistes
Skiliften: 71
Aangrenzende 5 skistations: Flaine, Les Carroz, Morillon, 
Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval

Nieuw 
Resort 

Hoofd restaurant 

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Hoogtepunten van Club Grand Massif

  Vergaap u aan het vallei-uitzicht van 360 graden in het 
gloednieuwe Resort dat zo is ontworpen dat het harmonieert met 
het berglandschap.
  Ski tussen twee gebieden: tussen de dennenbomen aan de 
Massif-kant of met uitzicht op de Mont Blanc aan de Flaine-zijde.
  Glijd eindeloos over de piste van 14 kilometer, die u van de 
bergtop	meevoert	naar	de	Giffre-vallei.
  Geniet van een wijnproeverij bij de Gourmet Lounge of van een 
leuk familiediner bij Bread&Co.

Restaurants 

Hoofdrestaurant
Verscheidene internationale en lokale specialiteiten met een 
wijngedeelte* en een gezonde hoek. Buitenterras.
Gourmet Lounge-restaurant
Intieme sfeer met een panoramisch uitzicht op de bergen. Diner 
met lokale ingrediënten samengesteld door Franse chef-kok 
Edouard Loubet, onderscheiden met 2 Michelinsterren en 5 Gault 
& Millau Toques.
Familierestaurant – Bread&Co
Een nieuw DIY-dinerconcept waarbij op verschillende manieren 
traditioneel brood en lokale specialiteiten worden geserveerd.
‘s Avonds dient u te reserveren. 

Inclusief: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag. 

Bar 

Le Carillon feestelijke en aangename sfeer.

Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank. 
In Frankrijk mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar.

Accommodatie

Het gloednieuwe Resort wordt gekenmerkt door een strak design 
en adembenemende bergzichten. Kamers met tussendeur zijn 
beschikbaar.

Skiën op zijn simpelst

Gratis skipas voor Grand Massif-gebied
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**

Groepslessen in kleine klassen inbegrepen** 
Voor alle niveaus met professionele 
Engelssprekende ski-instructeur van Ecole du Ski 
Francais. 
Skiën vanaf 4 jaar, snowboarden vanaf 12 jaar 
(vanaf 8 jaar tijdens de schoolvakanties in Frankrijk)

Aangeboden services
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*

Voor de kinderen

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med
 11 t/m 17 jaar: Passworld 
 Babywelkomstpakket, babyverzorgingsruimte
 Baby Corner en familieruimte in het 

hoofdrestaurant

Services met een toeslag
 4 t/m 23 maanden: Baby Club Med*
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 “Leer skiën”-programma* vanaf 3 jaar 
 Privébabysitting-service voor kinderen van 4 

maanden tot en met 7 jaar (door derde partij)*
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Peisey-Vallandry
De gezellige en warme sfeer van het authentiek 
Franse Savoie.

Verscholen tussen de ongerepte pistes van Paradiski hoog in de Tarentaise-
vallei, liggen de bergen letterlijk aan uw voeten in dit charmante en 
authentieke wintersportresort. Hoewel het ontwerp met natuurlijk hout en 
steen - kenmerkend voor de architectuur in Savoie - het verleidelijk maakt 
om binnen in het warme Resort te blijven, zult u het niet kunnen weerstaan 
om ‘s ochtends als een echte topsporter de bergen te trotseren en in de 
namiddag van het verwarmde zwembad met prachtig uitzicht te genieten.

Accommodatie

De ruime kamers liggen in twee gebouwen die met elkaar 
verbonden worden door de lobby. Er zijn kamers met een 
tussendeur beschikbaar.

Peisey-Vallandry,  
Franse Alpen, Frankrijk 

Grenoble-St Geoirs Airport, Frankrijk
Transfer van 2 uur en 20 minuten naar het 
Resort  
Geneva-Cointrin Airport, Zwitserland
Transfer van 2 uur en 30 minuten naar het 
Resort
Paradiski-gebied
In het hart van het skigebied met zicht op 
de Tarentaise, kunt u eindeloos skiën tussen 
Les Arcs, Peisey-Vallandry en La Plagne. 
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out 
Hoogte: 1.250m tot 3.250m
Skipistes: 425km 
34 zwarte pistes 
65 rode pistes 
132 blauwe pistes 
12 groene pistes 
Skiliften: 160
Gratis dagtoegang tot andere Club Med Resorts in het 
Paradiski-gebied*: Aime La Plagne, Arcs Extreme, La 
Plagne 2100, Les Arcs Panorama.

4

Deluxe kamer met vallei-zicht.

Opp. Max. bezetting

Terrassuite
- vallei-zicht 

60m2 2 volwassenen
+ 1 kind tot 12 jaar

Deluxe kamer
- vallei-zicht

30m2 2 volwassenen

Deluxe kamer 30m2 2 volwassenen

Club familiekamer
- vallei-zicht

33m2 2 volwassenen
+ 2 tieners tot 18 jaar

Club kamer met tussendeur 
- vallei-zicht

30m2 + 
33m2

4 volwassenen
+ 2 tieners tot 18 jaar

Club kamer
- vallei-zicht

30m2 2 volwassenen
+ 1 tiener tot 18 jaar

Optimaal genieten 
van de bergen

 Natuur: sneeuwschoenwandelingen, 
bezoek aan een ijswaterval*, langlaufen met 
gids*

 Avontuur: hondensleetocht*, fakkeltocht 
naar oude dorpjes*

Relax & kom bij
 Verwarmd zwembad, Turks bad, sauna

 Sportschool	en	fitness

  Club Med Spa by Nuxe*

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen! **Skipas inbegrepen vanaf de dag na 
aankomst tot de laatste dag van het verblijf. Skipas voor één dag kan worden gekocht op de dag van 
aankomst. Het wordt aangeraden op een zondag bij het Resort te arriveren, zodat u gebruik kunt 
maken van 5 lessen van maandag tot en met vrijdag. Beginners moeten starten op een maandag.

Frankrijk

Hoogtepunten van Club Med
Peisey-Vallandry

  Stap in de Vanoise Express, de snelste kabelbaan ter wereld, naar de top 
van de bergen om adembenemende vergezichten te zien. 
  Deel bergspecialiteiten uit Savoie zoals pierrade (barbecuevlees) met 
vrienden of de kinderen na een dag op de pistes. 
  Kom tot rust bij het haardvuur of bij het verwarmde binnen-/buitenbad 
terwijl u de bergzichten op u laat inwerken.
  Trek uw sneeuwschoenen aan en wandel door het prachtige met sneeuw 
bedekte dennenboomdecor.

Restaurants 

La Vanoise - hoofdrestaurant 
Gemoedelijke sfeer en een fenomenaal uitzicht tijdens 
ontbijt, lunch en diner met internationale en lokale 
gerechten.
The Pierra Menta – specialiteitenrestaurant 
Heerlijk ‘comfort food’ waaronder specialiteiten uit de 
bergen van Savoie zoals fondue en pierrade. ‘s Avonds 
geopend en te reserveren bij de receptie.

Inclusief: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag.

Bars 

Le Varet warme kleuren, zacht licht en gerieflijke stoelen 
voor een fantastische avond.
L’aiguille Grive terras met panoramisch uitzicht, 
gezellige lounge en dansvloer in de avond.
Nachtclub
Peisey-Vallandry heeft ook een nachtclub die op 
bepaalde dagen per week geopend is voor dansen tot in 
de vroege uurtjes.

Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank. 
In Frankrijk mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar.

Skiën op zijn simpelst

Skipas
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar** voor het 
volledige Paradiski
Groepslessen in kleine klassen 
inbegrepen** 
Voor alle niveaus met professionele 
Engelssprekende ski-instructeur van Ecole du 
Ski Francais. 
Skiën vanaf 4 jaar, snowboarden vanaf 12 
jaar (vanaf 8 jaar tijdens de schoolvakanties in 
Frankrijk)
Aangeboden services
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*

Voor de kinderen

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, sneeuwtuin
 11 t/m 17 jaar: Passworld (op bepaalde data) 
 Babywelkomstpakket
 Baby Corner in het hoofdrestaurant

Services met een toeslag
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 Privébabysitting-service voor kinderen van 

4 maanden tot en met 7 jaar (door derde 
partij)*
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Club Med Valmorel ligt aan de voet van de pistes in het hart van 
een prachtig bewaard Alpengebied op een hoogte van 1.460 meter, 
omgeven door dennenbomen. Skiërs zullen de rust in de ochtend 
heerlijk vinden, om vervolgens in de namiddag de warmte van het 
haardvuur op te zoeken, een baantje te trekken of een wandeling 
in de sneeuw te maken voordat ze zich te goed doen aan heerlijke 
kaasspecialiteiten in dit droomresort.

ClubMedValmorel @clubmedvalmorel ClubMedValmorel

Valmorel, Alpen (Savoie), Frankrijk 

Grenoble-St Geoirs Airport, Frankrijk
Transfer van 45 min. naar het Resort
Chambéry Airport, Frankrijk
Transfer van 1 uur en 20 min. naar het 
Resort
Geneva-Cointrin Airport, Zwitserland
Transfer van 2 uur naar het Resort
Skigebied Grand Domaine
Charmant gebied, technisch gemakkelijk 
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out 
Hoogte: 1.300m tot 2.550m
Skipistes: 150km 
8 zwarte pistes 
17 rode pistes 
38 blauwe pistes 
22 groene pistes 
Skiliften: 50 Chalet-appartement met 2 slaapkamers

Deluxe kamer

**Skipas inbegrepen vanaf de dag na aankomst tot de laatste dag van het verblijf. Skipas voor één dag kan worden gekocht op de 
dag van aankomst. Het wordt aangeraden op een zondag bij het Resort te arriveren, zodat u gebruik kunt maken van 5 lessen van 
maandag tot en met vrijdag. Beginners moeten starten op een maandag.

Optimaal genieten 
van de bergen

 Natuur: hiken, bezoek aan een ijswaterval*, 
sneeuwschoenwandelen onder begeleiding: 
Nordic Walking

 Sensationele activiteiten: snowbike*, 
snowzone*

Relax & kom bij
 Verwarmd binnenbad en kinderbad, Turks 

bad

 Sportschool,	fitnesslessen,	pilates

  Club Med Spa by Carita*

Opp. Max. bezetting

Suite 5  luxe zone
+ roomservice ontbijt

30m2 1 volwassene 

Familie Suite 5  luxe zone
+ roomservice ontbijt

50m2 4 volwassenen 

Deluxe kamer 49m2 2 volwassenen 

Club kamer met bergzicht 29m2 2 volwassenen
+ 1 baby tot 2 jaar

Club kamer 24m2 2 volwassenen

Valmorel Resort & Chalets
Een speelse plek in de Alpen omringd door naaldbomen in het charmante 
departement Savoie.

4 & 5
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Frankrijk

Chalet-appartementen met exclusieve services
Intieme sfeer met familie of vrienden in ons chalet-
appartement met 2-4 slaapkamers.

Opp. Max. bezetting

Chalet-appartement
met 2 slaapkamers

81m2 6 personen 

Chalet-appartement
met 3 slaapkamers

122m2 9 personen 

Chalet-appartement
met 4 slaapkamers

188m2 12 personen 

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Hoogtepunten van Club Med Valmorel

  Ontdek dit charmante wintersportresort omringd door dennenbossen en 
majestueuze vergezichten op de Mont Blanc.
  Geniet van een dag op de pistes, terwijl u ervan verzekerd bent dat uw 
baby in goede handen is en dat uw kind vanaf 3 jaar* veilig leert skiën.
  De tijd lijkt even stil te staan in het zenparadijs van 600 m2 bij de 
Club Med Spa in samenwerking met Carita.
  Kruip weg in uw knusse Suite van 50 m2, in de 5 Luxury Zone, “Le 
Lodge” voordat u het champagneglas heft op magische momenten in de 
privébar van de 5  Zone.
  Ook is een upgrade naar een luxe chalet-appartement mogelijk, met een 
prettige, intieme en luxe uitstraling en exclusieve services.

Restaurants 

The Cerfs en The Celeste – hoofdrestaurant 
Prachtige bergzichten en versbereide internationale gerechten en 
lokale specialiteiten.
Gourmet Lounge – specialiteitenrestaurant 
Een gezellige sfeer met een bar, wijnkelder en delicatessen. 
De gehele dag geopend, voor het diner dient u te reserveren.

Inclusief: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag.

Bars 

Le Roc, een geweldige plek om een drankje te doen midden in het 
Resort en met uitzicht vanaf het terras.
Bar De La Tour, en warme ambiance en fancy cocktails in deze 
intieme ruimte.
Voor klanten die verblijven in de Chalets is er een speciale lounge 
met barservice en champagne vanaf 18.00 uur.

Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank. 
In Frankrijk mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar.

Skiën op zijn simpelst

Skipas voor skigebied Grand Domaine
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**
Groepslessen in kleine klassen inbegrepen** 
Voor alle niveaus met professionele Engelssprekende 
ski-instructeur van Ecole du Ski Francais. 
Skiën vanaf 4 jaar, snowboarden vanaf 12 jaar 
(vanaf 8 jaar tijdens de schoolvakanties in Frankrijk)
Aangeboden services
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*

Voor de kinderen

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, sneeuwtuin, kooklessen
 11 t/m 17 jaar: Passworld, multiwintersportprogramma 

om nieuwe technieken uit te proberen 
 Babywelkomstpakket
 Babyrestaurant met gezonde menu-opties

Services met een toeslag
 4 t/m 23 maanden: Baby Club Med*
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med, “leer skiën”-programma*
 5 t/m 10 jaar: zwemlessen*
  (Groeps)babysit-service en privébabysitter van  

4 maanden tot en met 7 jaar (door derde partij)*Accommodatie

Warme en moderne kamers. Suites en Club kamers zijn 
rolstoeltoegankelijk en geschikt voor mindervaliden.

Le Lodge 5  Luxe Zone

De 5   Zone is de perfecte optie voor mensen die op zoek 
zijn naar privacy en luxe, persoonlijke services, zonder dat 
de vriendelijke Club Med-geest wordt beïnvloed. Samen 
met onbeperkte toegang tot de voorzieningen van het 
4  Resort, zal 5  Zone Le Lodge gasten het beste van de 
privé-en exclusieve faciliteiten bieden, bestaande uit 25 
suites met uitzicht op de toppen.
Exclusieve services & voorzieningen
 Suites met uitzicht op de toppen
 Bar en Snacking - Champagne inbegrepen**
 Roomservice (inclusief continentaal ontbijt)
 Wifi	Premium,	CARITA	toiletartikelen,	badjas	en	slippers,	

prioriteitsmeisje service, wasservice*, minibar, speciaal 
entertainment, feesten en nog veel meer.

*Tegen extra kosten. ** Champagne geserveerd per glas vanaf 18:00.
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Val Thorens 
Sensations Frankrijk 
Een modern Resort met epische 
wintersportmogelijkheden en voortreffelijke 
restaurants in een bruisende sfeer.

Club Med Val Thorens ligt bij het beste skistation ter wereld en 
biedt ski-in ski-out-toegang tot de 3 Vallées-gebieden. Dit is niet 
alleen het grootste, maar mogelijk ook het allerbeste skigebied 
op aarde. Zelfs de meest gevorderde wintersporters kunnen 
hier hun lol niet op en dankzij de talrijke unieke en onvergetelijke 
bergavonturen zult u deze vakantie niet snel vergeten.

Opp. Max. bezetting

Suite met bergzicht 54m2 2 volwassenen

Juniorsuite- bergzicht 44m2 2 volwassenen
+ 1 kind tot 12 jaar op 
een slaapbank

Deluxe kamer - bergzicht 24m2 – 35m2 2 volwassenen
+ 1 kind tot 12 jaar op 
een slaapbank

Club Familiekamer - 
bergzicht

24m2 – 34m2 2 volwassenen
+ 1 kind tot 12 jaar

Club kamer - bergzicht 24m2 – 34m2 2 volwassenen

   Geniet van majestueuze en panoramische uitzichten 
vanuit het Resort, dat is ontworpen om het open 
karakter en het licht uit de omgeving te benadrukken.
  Ervaar de geweldige sneeuwomstandigheden in het 
hoogste skigebied met sneeuwgaranties tot april.  
  Kies tussen een moment van pure ontspanning in de 
Club Med Spa by Carita* of een actieve klimsessie op 
een klimwand van 10 meter hoog. 
  Haal alles uit uw vakantie; van gezellige avonden bij het 
haardvuur tot feesten in de kleine uurtjes met vrienden.

Hoogtepunten van Club Med 
Val Thorens

4

Suite 

ClubMedValThorens @clubmedvalthorens ClubMedValThorens

Les Trois Vallées, Frankrijk, Alpen 

Chambéry Airport, Frankrijk
Transfer van 1 uur en 50 min. naar het 
Resort
Grenoble-St Geoirs Airport, Frankrijk
Transfer van 2 uur en 35 min. naar het 
Resort
Les 3 Vallées-gebied
Het grootste skigebied ter wereld, perfect 
voor avonturiers met een gemiddeld en 
gevorderd niveau. 
Hoogte: 1.800m tot 2.300m
Skipistes: 600km 
35 zwarte pistes 
110 rode pistes 
104 blauwe pistes 
68 groene pistes
Skiliften: 169
Dag toegang en lunch mogelijk in het andere Resort in 
Les 3 Vallées: Meribel Antares

Optimaal genieten 
van de bergen

 Natuur: speed riding*, snowboard cross*, 
mountainbiken in de sneeuw*, ijsrijden*, 
paragliden*, rodelbaan*

 Indoorplezier: squash, klimwand van 10 meter

 In het dorp: bioscopen*, op de pistes La Folie 
Douce bar/club*, indoor tennisbaan, bowlingbaan*

Relax & kom bij
 Turks bad, Club Med Spa by Carita* met 

zwembad

 Sportschool,	fitnesslessen,	pilates	en	CrossFit

**Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!  
**Skipas inbegrepen vanaf de dag na aankomst tot de laatste dag 
van het verblijf. Skipas voor één dag kan worden gekocht op de dag 
van aankomst. Het wordt aangeraden op een zondag bij het Resort te 
arriveren, zodat u gebruik kunt maken van 5 lessen van maandag tot en 
met vrijdag. Beginners moeten starten op een maandag.

Skiën op zijn simpelst

Skipas voor Les 3 Vallées-gebied
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**
Inclusief groepslessen in kleine klassen** 
Voor alle niveaus met professionele Engels- of 
Franssprekende ski-instructeur van Ecole du Ski 
Francais. 
Skiën vanaf 12 jaar, snowboarden vanaf 12 jaar
Services met een toeslag
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*

Voor de kinderen

Dit Resort verwelkomt kinderen vanaf 2 jaar; er zijn 
geen Kinderclubfaciliteiten.

Restaurants 

Les Yourtes – hoofdrestaurant 
Franse en internationale gerechten proeven in een 
ontspannen sfeer. Dagelijks geopend voor ontbijt, lunch 
en diner.
The Epicurious – gastronomische lounge 
Michelin-chef Edouard Loubet heeft een speciaal 
dinermenu samengesteld met de beste regionale 
ingrediënten en gerechten.
Afhaal-corner 
Afhaalontbijt voor vroege vogels, snacks voor wat extra 
energie en warme dranken en frisdranken gedurende de 
dag.

Inclusief: ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag.

Bars 

Oxygen Bar, Scandinavisch design in een moderne en 
ontspannen ruimte in het hart van het Resort.
Lounge Bar, en strakke, maar gezellige en intieme 
loungebar in.

Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank. 
In Frankrijk mag alcohol worden geconsumeerd vanaf 18 jaar..

Accommodatie

De moderne architectuur en het hedendaagse interieur zorgen voor 
veel licht en comfort, net als fantastische uitzichten.  
Kamers met tussendeur zijn beschikbaar.
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La Plagne 2100
4

Frankrijk

Binnenhuisarchitect Remy Camoin heeft het interieur met modern 
design tot een sfeervol geheel omgetoverd. De inrichting is in harmonie 
met het leven in de bergen van La Plagne: aangename kleurstellingen, 
comfortabel meubilair, in elkaar overlopende ruimten met gepaste 
geluidsisolatie en gedempt licht. De perfecte bestemming voor 
een wintersport met het hele gezin. Het luxe wintersportresort 
La Plagne 2100 ligt op 2.100 meter hoogte.

Het opvallende gebouw van Club Med La 
Plagne 2100 ligt boven de wintersportplaats, 
onderaan de pistes van het Paradiski-gebied.

Hoogtepunten van Club Med
la Plagne 2100
  Geweldig skigebied met een skipas voor het volledige 
Paradiski-gebied
  Verken elke dag een nieuwe route dankzij de 425km aan 
pistes, met de leraren van de Franse Skischool
  Goede keuze voor de hele familie dankzij het grote aanbod 
aan kinderopvang
  Bewonder de Mont-Blanc vanaf het terras van dit moderne, 
gezellige Resort

ClubMedLaPlagne2100 @clubmedlaplagne2100 ClubMedLaPlagne2100 *Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

La Plagne, Aime 
Franse Alpen, Frankrijk

Geneva-Cointrin Airport, Zwitserland
Transfer van 2 uur en 25 minuten naar het 
Resort
Espace Killy -gebied
Skigebied ideaal voor zowel beginners als 
gevorderde skiërs.
Leuk voor dagtours
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out
Hoogte: 1.250m tot 3.250m
Skipistes: 425km in totaal 
34 zwarte pistes
65 rode pistes 
132 blauwe pistes  
12 groene pistes
Skiliften: 160
Gratis dagtoegang tot andere Club Med Resorts in het
Paradiski-gebied*: Aime La Plagne, Arcs Extreme, 
Peisey-Vallandry.

Opp. Max. bezetting

Club kamer
éénpersoonskamer

13m² 1 volwassene

Club kamer 21m2 2 volwassenen

Club kamer 
uitzicht op de Mont Blanc

21m2 2 volwassenen

Club kamer – Pistezicht 21m2 2 volwassenen

Deluxe kamer  36m2 2 volwassenen

Suite - dalzicht 52m2 2 volwassenen

Accommodatie

Bij Club Med La Plagne kunt u kiezen uit 340 kamers in een 
hotel met 12 verdiepingen, met een gedurfde gevel in een 
harmonieuze mix van hout en metaal. Er zijn kamers met een 
tussendeur beschikbaar.

Restaurants 

1 buffet en 1 à la carte restaurant

Na een opwindende dag op de piste, wat is er mooier dan 
terug te keren naar een traditioneel restaurant met heerlijke 
lokale gerechten? La Morraine is precies de plek voor dat 
welverdiende diner, met een prachtig uitzicht op de pistes 
en de vallei. Maar er wordt ook ontbijt en lunch geserveerd, 
waardoor het een essentieel herkenningspunt is tijdens uw 
verblijf. 
Le Sérac
ligt in het hart van La Plagne 2100 en serveert traditionele 
Savoyaardse gerechten in een ontspannen en vriendelijke 
sfeer. Na een geweldige dag skiën, is het warme welkom 
in Le Sérac precies wat u nodig heeft. Fondue en pierrade 
zijn twee van de specialiteiten die u gewoon moet proberen. 
Voor uw avondmaaltijd is reserveren verplicht bij de receptie.

Bars

Een van de essenties van een Club Med-vakantie is het 
geroezemoes en de energie. U vindt dit overdag in de 
Bobsleigh-bar, in het hart van het resort. Kom ‘s avonds 
terug voor een intiem moment met die speciale persoon, 
rond de open haard. 
L’Indoors
Tijdens een wintersportvakantie brengt u uw dagen buiten 
op de hellingen door, maar uw nachten in La Plagne 2100 
in de nachtclub van wereldklasse in het hart van het Resort! 
Dans de hele nacht weg op de nieuwste hits, geniet van de 
atmosfeer en vergeet de cocktails niet, ze maken deel uit van 
deze onvergetelijke ervaring.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks. 
In Frankrijk ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

Voor de kinderen
Resort toegankelijk voor kinderen vanaf 2 jaar

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, sneeuwtuin
 11 t/m 17 jaar: Junior Club (op bepaalde data)
 Babywelkomstpakket
 Baby Corner in het hoofdrestaurant

Services met een toeslag
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 Privébabysitting-service voor kinderen van 4 maanden 

tot en met 7 jaar (door derde partij)*

Skiën op zijn simpelst 
Resort toegankelijk voor kinderen vanaf 2 jaar

Skipas voor Paradiski-gebied
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**
Inclusief groepslessen in kleine klassen** 
Voor alle niveaus met professionele Engels- of 
Franssprekende ski-instructeur van Ecole du Ski Francais. 
Skiën vanaf 4 jaar, snowboarden vanaf 12 jaar (vanaf 8 
jaar tijdens de Frans Schoolvakanties). 
Services met een toeslag
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*

Optimaal genieten 
van de bergen

 Natuur: Sleeën, genieten van het zonneterras, 
bobslee*, parapente*, speedrider*, ..

 Ontspan en voel u als herboren: Club Med Spa 
by Payot* met Hammam* en Jacuzzi* Sportschool, 
fitnesslessen,	pilates	
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Tignes Val Claret
De ideale locatie voor een familievakantie, met 
een perfecte ligging en alle faciliteiten voor de 
vakantie van uw dromen.

Tignes is hoog gelegen en heeft dus een lang winterseizoen. Dat is maar 
goed ook! Want Espace Killy is één van de beste en grootste gebieden ter 
wereld. Als u aankomt in het Resort begint de Club Med magie pas echt!

4

Accommodatie

Geniet van de ruime kamers in Tignes Val Claret. Er zijn kamers met 
tussendeur en kamers voor mindervaliden beschikbaar.

Opp. Max. bezetting

Club kamer pistezicht 30m2 2 volwassenen

Club familiekamer 
pistezicht

32m2 4 volwassenen

Club kamer 30m2 2 volwassenen + baby

Club familiekamer 32m2 4 volwassenen

Eenpersoonskamer
Petit Claret

10m2 1 volwassene

Kamer met 
tweepersoonsbed
Petit Claret

20m2 2 volwassenen

Club kamer met 
tweepersoonsbed voor 
mindervaliden

30m2 2 volwassenen

Deluxe familiekamer 
pistezicht

52m2 5 volwassenen

Deluxe Room -Familie, 
Pistezicht, geschikt 
voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking

60m2 4 volwassenen

Frankrijk

Hoogtepunten van Club Med
Tignes Val Claret

  Vertrek met de latten aan uit het Resort om de vele blauwe en rode pistes 
te ontdekken, wintersport voor alle niveaus!
  Dit is een echt familieresort, in een echt familieskigebied. De ideale plaats 
om vanaf 4 jaar te leren skiën.
  Al vanaf begin december tot en met april is dit gebied sneeuwzeker, neem 
zeker eens het ‘funiculaire’ naar de gletsjer!
  Geniet van een les Pilates, het zwembad, de hammam of laat u onder 
handen nemen in de wellness by Payot*.

Restaurants 

La Grande Motte
Dit restaurant in Tignes Val Claret met internationale 
buffetten	verwelkomt	u	voor	ontbijt,	lunch	en	diner.
Club Med Val d’Isère
Het is mogelijk mits afspraak met uw skileraar en 
reservering om te lunchen in ons resort Val d’Isère. Zo 
kunt u een nog grotere tour maken in het skigebied.

Bars 

Grote bar
Gezelligheid met een haard, sfeer en mooie decoratie in 
deze bar. Het is het hart van het Resort en is de hele dag 
open. Als het weer het toelaat kunt u genieten van het 
terras met ligstoelen.
Piste
Afhankelijk van het weer kan er op bepaalde momenten 
op de piste ook een bar worden opgesteld voor de 
aankomsten.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks. 
In Frankrijk ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Tignes Val Claret, 
Franse Alpen, Frankrijk

Geneva-Cointrin Airport, Zwitserland
Transfer van 3 uur naar het Resort
Espace Killy -gebied 
Tignes is ideaal voor beginnende skiërs. 
De gevorderde skiër kan zich uitleven of 
de gletsjer.
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out
Hoogte: 1.550m tot 3.450m
Skipistes: 300km 
26 zwarte pistes 
41 rode pistes 
67 blauwe pistes 
20 groene pistes
Skiliften: 88
Gratis dagtoegang tot andere Club Med Resorts in het 
Espace Killy -gebied*: Val d’Isère.

Voor de kinderen
Restort toegankelijk voor kinderen vanaf 
2 jaar

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, sneeuwtuin, 

kooklessen
 11 t/m 17 jaar: Junior Club Med, 

multiwintersportprogramma om nieuwe 
technieken uit te proberen

  Sneeuwtuin vanaf 4 jaar: Een beschermd 
gebied	met	een	specifieke	uitrusting	voor	
kinderen, waaronder een sleeplift en 
sneeuw riem.

Services met een toeslag
 (Groeps)babysit-service en privébabysitter 

van 2 tot en met 7 jaar (door derde partij)*

Skiën op zijn simpelst
Resort toegankelijk voor kinderen vanaf 
2 jaar

Gratis skipas voor Espace Killy
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**
Groepslessen in kleine klassen 
inbegrepen** 
Voor alle niveaus met professionele Frans- of 
Engelssprekende ski-instructeur van Ecole du 
Ski Francais.
Skiën vanaf 4 jaar, snowboarden vanaf 12 
jaar (vanaf 8 jaar tijdens de schoolvakanties in 
Frankrijk)
Aangeboden services
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*
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Hoogtepunten van
Club Med Val d’Isère

  Gelegen in een fantastisch skigebied, aan de voet van de 
piste en op de rand van het dorp Val d’Isère.
  Gebouwd in de traditionele stijl van hout en steen en de 
perfecte plaats om te genieten van rust en luxe.
  Genieten van het uitzicht op de Solaise vanuit het 
zwembad of laat u verwennen in onze 
Spa by Cinq Mondes*
  Voor zij die meer luxe en privacy willen, onze 5  Zone 
met bubbelbad en exclusieve service.

Val d’Isère
Frankrijk

Het skidorpje Val d’Isère was al meerdere keren de basis 
voor grote skiwedstrijden. Het skigebied Espace Killy is 
dan ook een gebied waar beginners tot ervaren skiërs en 
snowboarders zich kunnen uitleven. Dit 4  Resort, met 5  
Zone, biedt alles aan om zich te kunnen ontspannen na een 
dag skiën.

Nadat u zich uit heeft geleefd in dit 
prestigieuze skigebied, skiet u dit 
charmante Resort letterlijk binnen.

Restaurants 

Bellevarde
Dit	restaurant	in	Val	d’Isère	met	internationale	buffetten	
verwelkomt u voor ontbijt, lunch en diner.
Chalet ‘Le Charvet’ 
Le Chalet du Charvet is gespecialiseerd in gerechten uit de 
Savoie, zoals fondue en pierrade. ‘s Avonds is de sfeer precies 
goed voor een romantisch diner of een rustige avond met 
vrienden en familie. Ontspan en laat onze obers voor je zorgen, 
u hoeft alleen maar je tafel te reserveren bij de receptie.
Club Med Tignes Val Claret Het is mogelijk mits afspraak met 
uw skileraar een reservering te maken om te lunchen in ons 
Resort Tignes Val Claret. Zo kunt u een nog grotere tour maken 
in het skigebied.

Bars 

Grote bar
Deze gezellige en gemoedelijke bar tegenover de receptie en 
het theater van Val d’Isère is de hele dag geopend.

Piste/Terras
Afhankelijk van het weer kan er op bepaalde momenten op de 
piste of op het terras ook een bar worden opgesteld.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en soft drinks. 
In Frankrijk ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!

Opp. Max. bezetting

Club kamer 15m² 2 volwassenen

Club kamer Zuid  15m2 2 volwassenen

Club kamer
voor mindervaliden

28m2 2 volwassenen

Deluxe kamer 30m2 2 volwassenen

Deluxe kamer
voor mindervaliden

33m2 2 volwassenen

Suite – Zone 5 49m2 2 volwassenen

Familie Suite – Zone 5 63m2 4 volwassenen

Accommodatie

Een modern complex, met een warme houten façade en 275 kamers, 
past perfect in de architectuur van het resort Val d’Isère, beroemd 
om haar charmante chalets.

Standaard uitrusting alle kamers: haardroger, telefoon, 
Europese stopcontacten / 220 V, televisie, douche, thee- en 
koffiebenodigdheden,	 Airconditioning/verwarming,	 kluisje,	 WiFi,	
geïntegreerd sound system, stopcontact type C: 200 - 240 V, 
stopcontacten type F, 220-240 V, waterkoker, faciliteiten om thee te 
zetten.

5  Zone ‘Le Refuge’

  Aparte Zone in het Resort met uitzicht op het Solaise-
gebergte.
  Aparte Lounge met terras en bubbelbad
  25 suites met balkon waarvan 6 familiesuites
  Ontbijtservice op de kamer
  Champagne inbegrepen vanaf 18:00 uur
  Voorrang op het reserveren van specialiteitenrestaurant
  Premium artikelen op de kamer

4 & 5

Val d’ Isère, 
Franse Alpen, Frankrijk

Geneva-Cointrin Airport, Zwitserland
Transfer van 3 uur naar het Resort
Espace Killy -gebied 
Val d’ Isère  is een gebied waar vooral de 
gevorde skiër zich thuis voelt. Gezellig 
maar levendig dorpje.
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out
Hoogte: 1.550m tot 3.450m
Skipistes: 300km 
26 zwarte pistes 
41 rode pistes 
67 blauwe pistes 
20 groene pistes
Skiliften: 88
Gratis dagtoegang tot andere Club Med Resorts in het
Espace Killy -gebied*: Tignes Val Claret.

Voor de kinderen
Dit Resort verwelkomt kinderen vanaf 2 jaar; er zijn 
geen Kinderclubfaciliteiten.

Skiën op zijn simpelst

Gratis skipas voor Espace Killy
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**
Groepslessen in kleine klassen inbegrepen**  
Voor alle niveaus met professionele Frans- of 
Engelssprekende ski-instructeur van Ecole du Ski 
Francais.
Skiën vanaf 12 jaar, snowboarden vanaf 12 jaar
Aangeboden services
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*
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Pragelato
Vialattea Italië 
Uw knusse chalet aan de voet van het op een na 
grootste skigebied van Europa.

Aan de voet van de Italiaanse Alpen en vlakbij het Olympische dorp 
Sestrières vindt u Club Med Pragelato Vialattea – een charmante plek vol 
chalets met besneeuwde daken. Word wakker en kijk uit over de prachtige 
bergen, die uitnodigen tot skiën, langlaufen of sneeuwschoenwandelen. 
Het kan allemaal in het op een na grootste skigebied van Europa.

Pragelato, Italiaanse Alpen, Italië 

Turin-Caselle Airport, Italië
Transfer van 1 uur en 30 min. naar het 
Resort
Skigebied Pragelato-Vialattea
Tweede grootste skigebied van Europa. 
Pittoreske en spannende afdalingen. 
Bereikbaarheid: Ski-in ski-out 
Hoogte: 1.600m
Skipistes: 50km in totaal  
Toegang: via kabelbaan (duur: 4 min.) 
Hoogte: 1.500m tot 2.500m
Skipistes: 450km 
42 zwarte pistes 
118 rode pistes 
54 blauwe pistes 
30 groene pistes 
Skiliften: 92

4
Opp. Max. bezetting

Suite 64m2 2 volwassenen
+ 1 baby tot 2 jaar

Deluxe Familiekamer 64m2 4 volwassenen

Familie Club-appartement 63m2 2 volwassenen
+ 1 kind tot 12 jaar + 1 baby

Familie Club 46-49m2 2 volwassenen
+ 2 kinderen tot 12 jaar

Familie Club kamer 32m2 2 volwassenen
+ 1 kind tot 12 jaar

Club kamer 23-27m2 2 volwassenen
+ 1 baby tot 2 jaar

Optimaal genieten 
van de bergen

 Natuur: hiken, sneeuwschoenwandelen, 
nordic walking, paardrijden*, hondenslee*

 Sensationele activiteiten: snowmobiel*, 
quad*, paragliden*, snowscooter*, 
heliskiën*, schaatsen*

Relax & kom bij
 Binnenbad, sauna

 Sportschool en pilates

  Club Med Spa by Payot* met hammam*

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen! **Skipas inbegrepen vanaf de dag na 
aankomst tot de laatste dag van het verblijf. Skipas voor één dag kan worden gekocht op de dag van 
aankomst. Het wordt aangeraden op een zondag bij het Resort te arriveren, zodat u gebruik kunt 
maken van 5 lessen van maandag tot en met vrijdag. Beginners moeten starten op een maandag.
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Hoogtepunten van Club Med Pragelato

  U hoeft nooit twee keer van dezelfde piste af in het op een na grootste 
skigebied in Europa. Treed al skiënd of langlaufend in de voetsporen van 
Olympische kampioenen in Sestrières.
  Glühwein, warme chocolademelk of spritz? Dit is misschien wel de 
moeilijkste beslissing van de dag.
  Smul van Italiaanse gastronomische hoogstandjes zoals pasta al tartufo 
(pasta	met	truffels)	in	La	Trattoria	en	bergspecialiteiten	in	het	restaurant	op	
hoogte.
  Kijk toe hoe uw peuter voor het eerst op de lange latten staat of laat uw 
tiener u verbazen met zijn snowboardskills.

Skiën op zijn simpelst

Skipas voor Vialattea-gebied
Skipas inbegrepen vanaf 4 jaar**
Inclusief groepslessen in kleine 
klassen** 
Voor alle niveaus met professionele 
Engelssprekende ski-instructeur van Italiaanse 
Ski School. 
Skiën vanaf 4 jaar, snowboarden vanaf 8 jaar
Services met een toeslag
Skiverhuurwinkel in het Resort*
Privélessen op aanvraag*

Voor de kinderen

Inbegrepen
 4 t/m 10 jaar: Mini Club Med, sneeuwtuin
 11 t/m 17 jaar: Passworld 
 Babywelkomstpakket
 Baby Corner in het hoofdrestaurant

Services met een toeslag
 2 t/m 3 jaar: Petit Club Med*
 Privébabysitting-service voor kinderen van 

4 maanden tot en met 7 jaar (door derde 
partij)*

Restaurants 

Il Piemonte – hoofdrestaurant
Traditionele gerechten uit de Italiaanse bergen, smaakvol 
interieur en fantastisch uitzicht
La Tana – specialiteitenrestaurant  
Intieme sfeer en authentieke gerechten uit de Italiaanse 
bergen zoals fondue en pierrade met Italiaanse wijn.
La Trattoria 
Lunch en diner, pizza, pasta en salades met livemuziek. 
Reservering vereist.
La Capanna Mollino (Mollino Chalet) 
Lunch op de piste op 2.300 meter hoogte. 
In de winter slechts op bepaalde dagen geopend.

Inclusief:  ontbijt, lunch en diner, net als versnaperingen gedurende de dag.

Bars 
La Lanterna, comfortabele zitplaatsen, fantastisch uitzicht 
en een elegant interieur.
La Dolce Vita, gezellige en intieme ruimte die een prettige 
sfeer ademt.

Inclusief: wijn, bier, sterke drank, cocktails en frisdrank. In Italië is het 
consumeren van alcohol toegestaan vanaf 16 jaar voor bier en wijn en vanaf 
18 jaar voor overige alcoholische dranken..

Accommodatie

De kamers in de 20 chalets die verspreid liggen over het Resort 
bieden het echte berggevoel en een hoge mate van comfort. Kamers 
met tussendeur zijn beschikbaar.



Het Resort ligt op 1400 meter 
hoogte en het skigebied leent 
zich perfect voor de mooiste 
wintersportvakanties.
 Voor kinderen vanaf 4 
maanden is er meer dan 
genoeg vermaak door de 
kinderclubs en begeleiding 
van de professionele G.O®’.

 Na een dag op de piste 
kom je terug in het Resort 
en gaat het uitgebreid 
dineren van start. Bereid 
je voor op de lekkerste 
gerechten! De avonden 
worden feestelijk gevierd in 
de verschillende bars.

Een warm, gastvrij Resort 
in het adembenemende 
skigebied Paradiski in de 
Savoie.
 Paradiski is afgeleid 
van ‘paradijs’ erin met 
een reden! Skiën op grote 
hoogte is gewoon de norm 
met 425 km pistes voor de 
deur. 

 Kinderen van 2 t/m 17 
jaar zullen dol zijn op 
Aime la Plagne. Uw kleine 
kampioenen zullen zelfs 
een medaille verdienen 
voor hun vooruitgang. 

 Ontspan na een lange 
dag sporten in de sneeuw 
met een heerlijke cocktail 
en geniet daarna van de 
uitstekende keuken.

Resort Alpe d’Huez la Sarenne 
ligt op 1850m hoogte tegen 
de zonnige berghellingen van 
Frankrijk en biedt liefhebbers 
van een stevige ski-uitdaging 
de sensatie van een afdaling 
over de langste zwarte piste 
van Europa.

  Voor wie het liever wat 
rustiger aandoet is er het 
schitterende uitzicht op de 
bergen vanuit Alpe d’Huez 
la Sarenne.

Het enige wintersportresort 
van Club Med dat uitsluitend 
geopend is voor volwassenen. 
Beleef hier het beste van 
wintersport en plezier! 

 Volledig gerenoveerde 
kamers en 
gemeenschappelijke 
ruimten opnieuw ontworpen 
in 2017 in een warme en 
moderne ambiance. 

 Ski-in ski-out resort met 
meer dan 200 km aan 
pistes. 

 Feestelijke, bruisende 
sfeer met gast-dj’s, 
livemuziek, thema-avonden 
en shows voor nachten die 
even fantastisch zijn als 
dagen.

Zachte poedersneeuw, een 
ijsbar, een verrukkelijke 
‘yakiniku’ BBQ gecombineerd 
met sake of thee en 
Japan’s grootste indoor 
golfslagbad... Ontdek een 
inspirerende sneeuwvakantie 
in het Noordelijkste eiland van 
Japan.

 Er is voor ieder wat 
wils op de ongerepte 
hellingen: ski- en 
snowboardlessen voor 
alle niveaus en leeftijden, 
wandelingen in de sneeuw 
en sneeuwraft avonturen. 

 ‘s Avonds geniet u van 
een prachtig uitzicht op 
de bergen in de moderne 
inrichting van The Nest 
en Unkai bars, of beleef 
avonturen op het ijs in het 
naburige Ice Village. 

Meer wintersportresortsOntspan in het verwarmde 
binnenzwembad van Alpe 
d’Huez.

Een wintersportresort 
voor volwassenen: Les 

Arcs Extreme.

Familie wintersportparadijs 
Cervinia, Italië.

Wintersport in Japan? 
Het kan!

Wees een pionier en ski 
op de rustige pistes in 
Yabuli, China.

Zwitserse luxe in 
Saint-Moritz 

Roi Soleil.

Leren skiën in 
Aime la Plagne.
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Verscholen tussen sparren- 
en lariksbomen in de 
Zwitserse Alpen, wacht een 
magisch sneeuwoord op u...

 Dompel uzelf onder in 
de schoonheid van de 
Zwitserse Alpen, met skiën, 
sneeuwschoenwandelen, 
nordic walking en 
snowboarden. 

 Resort Saint-Moritz 
Roi Soleil, waar luxe en 
traditie heel gewoontjes 
samengaan, ligt in de 
buurt van het centrum 
voor paardenraces, 
windhondenraces en 
polowedstrijden, maar ook 
bij de beroemde Cresta 
Run op het nabijgelegen 
bevroren meer.

Cervinia is meer dan een ski-
ervaring - het is een Italiaanse 
ervaring, in de natuur van Mont 
Cervin.

 Het landschap is 
spectaculair, net als het 
skigebied - de beroemde 
‘Nera Cervino’ zwarte piste 
heeft een oogverblindende 
65-graden drop! 

 Italiaanse delicatessen zijn 
een belangrijk onderdeel 
van de ervaring in Cervinia 
- het restaurant Le Cervino 
serveert enkele van de meest 
geliefde gastronomische 
hoogstandjes in de regio. 

 De kinderen zijn blij en jij 
ook: onze G.O®’s begeleiden 
de kinderen (vanaf  2 jaar)** 
naar een winterwonderland 
in onze Kinderclubs.

Winterwonderland Serre-Chevalier.

De natuur hier is 
adembenemend mooi. 
Voor een gegarandeerd 
uitzonderlijke 
wintersportervaring gaat u 
naar China.

 Ontdek het meest 
geliefde skioord van China 
met China’s langste skipiste 
van 35 kilometer. 

 De perfecte ervaring 
voor sneeuwliefhebbers 
die ski en wellness willen 
combineren met magische 
bergtoppen en eeuwenoude 
bossen. 

 Vier de Chinese cultuur 
met Chinese delicatessen 
in het restaurant of probeer 
een van de karaokekamers 
en Mahjong-spellen.

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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Uw praktische reisgids

Inbegrepen in de prijs voor uw 
Club Med-vakantie 

Voor een pakket zonder vervoer 
(vliegtuig/boot/bus/trein) 
Inbegrepen services in het Resort: 
  Accommodatie  in het Resort: de aangegeven prijzen zijn op 

basis van een gedeelde tweepersoonskamer. Kinderen onder 
de 12 jaar dienen mogelijk een kamer met ouders te delen en de 
kinderprijzen zijn hierop aangepast

  Ontbijt, lunch en diner
  Drankjes (frisdranken, wijn, bier, cocktails, sterke dranken 

met uitzondering van enkele luxe dranken) en hapjes (thee ‘s 
ochtends en ‘s middags, snacks voorafgaand aan lunch en 
diner) 

  Toegang tot de Mini Club Med (4 t/m 10 jaar) en 
Junior Club Med of Club Med Passworld-services (voor 
tieners van 11 t/m 17 jaar) indien beschikbaar in het Resort

  Voor verblijven in wintersportresorts tijdens het winterseizoen: 
skipas en ski- of snowboardgroepslessen - meer informatie 
hieronder

  Alle Resortactiviteiten en -faciliteiten zijn inbegrepen in 
het pakket zoals omschreven op de Resortpagina (alle 
activiteiten worden ingepland door het Resort en kunnen 
worden gewijzigd. Voor meer informatie kijkt u op de website 
van Club Med of neem contact op met uw reisbureau)

Informatie wintersportvakantie

Activiteiten die beschikbaar zijn als onderdeel van uw all-
inclusive pakket:
  Skipassen inbegrepen in uw pakketprijs zijn geldig vanaf 
de dag na aankomst tot en met de dag voor vertrek. 
Alpineskigroepslessen zijn geschikt voor maximaal 12 
personen en worden aangepast aan capaciteit/niveaus en 
verschillende leeftijdscategorieën

  Snowboardlessen zijn beschikbaar voor alle capaciteit/
niveaus en verschillende leeftijdscategorieën

  Begeleid hiken (hiken, sneeuwschoenwandelen en nordic 
walking) is mogelijk vanaf 12 jaar en wordt in veel Resorts het 
hele seizoen aangeboden

  Groepslanglauflessen	(voor	alle	niveaus)	vanaf	12	jaar	worden	
het hele seizoen aangeboden, in enkele Resorts

  U hebt ook de mogelijkheid om het gehele seizoen 
onbelemmerd te sleeën met uw gezin (vanaf 2 jaar) op de 
rodelbaan, beschikbaar in enkele Resorts

Ski-kenmerken Europa: 
  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de faciliteiten 
van Club Med raden wij u ten zeerste aan om uw verblijf van 
zondag tot zondag te boeken. Tijdens het hoogseizoen zijn 
onze wintersportresorts in Europa alleen te boeken voor 7 
nachten van zondag tot zondag

  Ski- en snowboardlessen beginnen doorgaans op maandag 
en eindigen op vrijdag (geen les op zaterdag en zondag)

 In Europese Resorts starten de beginnerslessen alleen 
op maandag, zodat de groep gelijktijdig vooruitgang kan 
boeken. Als u een beginner bent, zorg dan dat u uw verblijf 
boekt met zondag als aankomstdag

De informatie uit deze brochure is correct bij het ter perse gaan (31 
augustus 2018) en kan worden gewijzigd in de toekomst. De meest 
recente en bijgewerkte informatie vindt u op de website van Club Med 
of via uw reisbureau.

Aanvullende services (extra toeslag) 
beschikbaar bij boeking
  Verhuur uitrusting t.b.v. alpineskiën, snowboarden, 
langlaufen en sneeuwschoenwandelen is mogelijk voor 
alle niveaus en leeftijden. Elk seizoen wordt de uitrusting 
vernieuwd of aangevuld met toonaangevende merken zoals 
Rossignol

  “Leer skiën” cursus is beschikbaar voor kinderen vanaf 3 
jaar die zijn ingeschreven bij Petit Club Med*, gedurende het 
hele seizoen

  Skilessen voor kinderen jonger dan 12 jaar in Resorts 
zonder Mini Club Med-service

  Club Med-ski-serviceroom waar klanten hun ski-uitrusting, 
benodigdheden en beschermende kleding kunnen huren of 
aanschaffen.	De	serviceroom	biedt	ook	onderhoud/reparaties	
aan in de meeste Resort

  Privélessen voor alpineskiën/snowboarden zijn mogelijk 
gedurende het seizoen in enkele Resorts

  Spannende sneeuwsporten (vanaf 14 jaar) zoals: 
skiparagliden, snowscooter en paragliden

  Activiteiten buiten Club Med: gezamenlijk sleeën, 
bobsleeën, mountainbiken in de sneeuw, ijsduiken, honden-/
paardensleetocht, ijsrijden, snowmobiel en schaatsen in 
enkele Resorts

Easy Arrival - skiservice
In onze Europese wintersportresorts biedt Club Med een 
speciale easy arrival-service. Drie dagen vóór vertrek ontvangen 
klanten een e-mail, zodat ze hun ski-uitrusting kunnen 
reserveren, zich kunnen aanmelden voor skilessen en de 
kinderen kunnen opgeven voor de Kinderclubs.

Bekijk de gedetailleerde Resorttabel op pagina 100 voor 
volledige informatie over activiteiten en beschikbare 
services per Resort.

Voor een pakket inclusief vervoer 
(vliegtuig/boot/bus/trein) via Club Med 
In aanvulling op de hierboven beschreven inbegrepen 
services bij het Resort: 
  Aangekocht ticket voor vliegtuig/boot/bus/trein 
  Transfervervoer ter plaatse van/naar het Club Med Resort en 

luchthaven/haven/bus- of treinstation
   Luchthavenbelasting

Niet inbegrepen in de prijs van uw 
Club Med-vakantiepakket 
  Selectie van luxe dranken bij de bar (zoals champagne - 

behalve de champagne per glas die vanaf 18.00 uur wordt 
geschonken in de 5  Resorts en 5  Zones), luxe sterke dranken 
zoals VSOP, cognac en wijnkaart)

  Speciale menu-opties beschikbaar in specialiteitenrestaurants 
  Geselecteerde activiteiten en belevingen: alle tours en 

excursies, spabehandelingen, verhuur van uitrusting (zoals 
ski’s en snowboards), toegang tot enkele exclusieve sporten 
(zoals duiken) greenfee voor golf, privélessen, enkele kunst- 
en handvaardigheidsworkshops, etc. - meer informatie op de 
afzonderlijke Resortpagina’s

  Baby en Petit Club Med-service, babysitting-services
  Wasservice
  Persoonlijke aankopen in de boetiekwinkel
  Kosten voor paspoort, visa, vaccinaties, 
gezondheidscertificaten	en	gezondheidsvereisten

  Brandstof- en luchtvaarttoeslagen en kosten voor overgewicht 
bagage
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Eten & snacks
In onze restaurants is iedereen welkom, of u nu alleen of met een 
groep komt eten. Meestal bieden wij tafels voor 2 tot en met 8 
personen. In elk Resort kunt u verscheidene internationale en 
regionale gerechten bestellen, net als drank naar keuze. Er zijn 
verschillende	buffet-restaurants	met	self-service	en	kookeilanden	
waar de chef-kok uw geselecteerde gerecht voor u klaarmaakt. 

Veel Resorts beschikken ook over een specialiteitenrestaurant 
dat u een dag van tevoren kunt reserveren bij de receptie of het 
restaurant, afhankelijk van het Resort.

Verlaat ontbijt, late lunch, namiddagsnack, voorgerechtjes, hapjes. 
Bij Club Med hebt u nooit honger! Versnaperingen kunnen in elk 
Resort worden genuttigd tussen de maaltijden door, zodat klanten 
kunnen genieten van drankjes en zoete en hartige snacks.

Exclusief bij wintersportresorts in Europa
  Restaurants op hoogte 
Klanten van Club Med Cervinia, Pragelato Vialattea, St. Moritz Roi 
Soleil kunnen hun bezoek aan de pistes compleet maken door te 
eten bij geselecteerde restaurants op hoogte als onderdeel van 
hun all-inclusive pakket.

“Meal Exchange”: bezoek een ander Club Med Resort voor de 
lunch 
Voor	nog	meer	flexibiliteit	kunnen	klanten	van	sommige 
Club Med 4  wintersportresorts in Europa gebruikmaken van 
de mogelijkheid om te genieten van een maaltijd in een ander 
Club Med 4  Resort in hetzelfde skigebied. Dit is mogelijk in de 
volgende Resorts: Paradiski - La Plagne 2100, Peisey-Vallandry; 
Les 3 Vallées - Méribel Antarès, Méribel Chalet, Val Thorens; 
Espace Killy - Tignes Val Claret, Val d’Isère.

Neem direct contact op met het Resort voor meer informatie over dineren op hoogte en 
“Meal Exchange”. 

Gezondheid 
Bedenk goed of er medische redenen zijn waardoor uw kind niet kan 
deelnemen aan de aangeboden activiteiten in het Club Med Resort. 

In sommige landen kunnen wij, wegens wetgeving die betrekking 
heeft op bedrijven die toezicht houden op kinderen jonger dan 6 jaar, 
kinderen alleen toegang verlenen tot de Baby Club Med*, Petit Club 
Med* en Mini Club Med* op vertoon van een medische verklaring die 
is uitgegeven direct voorafgaand aan uw aankomst bij het Resort. 
In deze verklaring wordt vastgesteld dat uw kind in goede conditie 
verkeert om deel te nemen aan de groepsactiviteiten voor kinderen. 
Bekijk	uw	reisvoucher	voor	de	specifieke	vereisten.

Daarnaast krijgen de kinderen toegang tot alle Resorts met Baby Club 
Med* and Petit Club Med* wanneer hun ouders of verzorgers kunnen 
aantonen dat hun kinderen gevaccineerd zijn (medische verklaring of 
medisch dossier moet worden overlegd). In geval van Baby Club Med* 
dienen de vaccinaties de eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en 
polio te bevatten. 

Toegang tot de Kinderclubs is alleen mogelijk voor kinderen die 
kunnen omgaan met een groepsomgeving en die geen infectie- of 
besmettelijke ziekten hebben. Kinderen kunnen pas weer deelnemen 
wanneer alle zichtbare tekenen van de ziekte zijn verdwenen. 

Als er tekenen zijn van een infectieziekte behoudt Club Med zich 
het recht voor erop aan te dringen dat het kind naar huis gaat, of 
op zijn minst strikt wordt afgezonderd zodat het niet in contact 
komt met andere kinderen (zoals in algemene ruimtes). Deze 
voorzorgsmaatregel geldt ook voor alle stadia van de waterpokken 
(varicella).

Wij beschikken niet over de faciliteiten om verantwoordelijkheid 
te dragen voor kinderen die speciale medische supervisie (vooral 
toezicht) of speciale een-op-een-zorg van een derde partij behoeven. 
Deze kinderen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van hun 
ouders of verzorgers.

Bij aankomst in het Resort dienen ouders of de begeleidende 
volwassene die verantwoordelijk is voor het kind, allergieën en 
eetgewoontes te melden. Aan kinderen met een voedselallergie 
mogen alleen maaltijden verstrekt worden door de ouders of de 
begeleidende volwassene.

Medicatie mag niet aan de kinderen worden gegeven door de G.O®’s.

Voor kinderen die een epinefrine-injector (noodpen) zoals een 
Anapen, EpiPen Jr of EpiPen nodig hebben, kan de pen worden 
bewaard in de Kinderclubs zodat deze kan worden gebruikt door een 
bevoegde medewerker in geval van nood. Dit geldt niet voor Japan, 
waar de wetgeving voorschrijft dat alleen een arts of de ouders de 
injectie kunnen toedienen. 

In sommige Resorts met Baby Club Med is een arts aanwezig 
om kinderen te testen, advies te geven en hulp te bieden of 
behandelingen, bekend als comfortbehandeling of eerste hulp, te 
bieden. Dit vervangt wegens ethische redenen in geen geval de lokale 
arts, die als enige bevoegd is om geneesmiddelen voor te schrijven. 
Alle consulten of artsenbezoeken van de lokale arts zijn voor rekening 
van de ouders of de begeleidende volwassene.

Kinderen 
Met de Kinderclubs voor kinderen van 4 maanden* tot en met 17 
jaar, georganiseerd door professionele en toegewijde G.O®’s kunt 
u gerust zijn dat uw kinderen het de hele dag naar hun zin hebben 
in een veilige, leuke, multiculturele en liefdevolle omgeving.

De gezondheid en veiligheid van uw 
kinderen is onze eerste prioriteit 
Toezicht:
 Richtlijnen reguleren het toezicht van kinderen, zoals 

bijvoorbeeld de medewerker-kindratio per G.O®’. Er worden 
geen uitzonderingen gemaakt om een kind op te vangen boven 
het quotum bij Baby Club Med* en Petit Club Med*

 Kinderen vanaf 4 maanden* tot en met 10 jaar vallen 
tijdens de openingstijden van de Kinderclubs onder de 
verantwoordelijkheid van de G.O®’s. Ouders kunnen hun 
kinderen te allen tijde ophalen (behalve tijdens slaap-/siëstatijd).

 Voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar die zijn 
aangemeld voor de Mini Club Med kunnen ouders een 
onafhankelijkheidstoestemming geven. Dit betekent dat het kind 
zelf mag kiezen om dagdelen wel/niet deel te nemen aan het 
Mini Club Med-programma, maar in dit geval valt het kind onder 
de verantwoordelijkheid van zijn ouders.

 Indien beschikbaar, kunnen tieners (van 11 tot en met 17 jaar) 
ontspannen bij Passworld; een moderne ruimte die speciaal 
voor hen bestemd is. Bij Passworld kunnen de kinderen zelf 
beslissen om te sporten of deel te nemen aan kunstzinnige 
activiteiten met andere leeftijdsgenoten onder toezicht 
van	gekwalificeerde	G.O®’s. Activiteiten zijn onder andere 
verschillende	sporten,	maar	ook	filmontwerpen,	dj-mixen,	
dansen en videospellen.

 Sommige Resorts beschikken over Junior Club Med; dit 
betekent dat er geen speciale ruimte voor tieners is, maar 
er worden in het Resort sport- en creatieve activiteiten 
aangeboden door G.O®’s voor kinderen van 11 tot en met 17 
jaar.	Meestal	op	specifieke	data	tijdens	schoolvakanties

Veiligheid van (sport)activiteiten
Bij Club Med maken uw kinderen vanaf zeer jonge leeftijd kennis met 
verschillende sporten dankzij Little Sports van Club Med. 

Ouders dienen aan te geven of hun kind in staat is de aangeboden 
sportactiviteiten uit te voeren en dienen de G.O®’s te informeren 
indien het kind niet kan zwemmen. In het laatste geval kan het kind 
geen watersporten beoefenen bij de Kinderclubs.

Buiten de Mini Club Med-openingstijden dienen kinderen tot en 
met 10 jaar te worden begeleid door een volwassenen tijdens vrij 
toegankelijke sportactiviteiten, en dient de minimumleeftijd te worden 
opgevolgd voor de respectievelijke activiteit.

In alle Resorts (behalve Resorts voor volwassenen) kunnen kinderen 
vanaf 11 jaar:

   Toegang krijgen tot de vrij toegankelijke sportfaciliteiten zonder 
begeleiding van een volwassene (toegang tot de sportschool en/of 
cardioruimte vanaf 18 jaar).

   Meedoen aan de volwassenenlessen en cursussen zonder 
begeleiding van een volwassene (toegang tot Club Med-
fitnesslessen	en	zeilcursussen	vanaf	16	jaar).

Niet vergeten mee te nemen 
   Voor kinderen aangemeld voor Baby Club Med* en Petit Club 

Med* (clubs voor kinderen van 4 maanden tot en met 3 jaar): 
gezondheidsdossiers,	medische	verklaringen,	babyflesjes	
en poedermelk, luiers en babydoekjes, zonbescherming 
(zonnebrandcrème, hoedje/petje, zonnebril), deken en andere 
specifieke	artikelen	die	uw	kind	nodig	heeft.

   Voor kinderen aangemeld voor Mini Club Med: een rugzak gevuld 
met benodigdheden voor de dag (zwemkleding, sportschoenen, 
zonbescherming), warme en waterbestendige kleren, en 
handschoenen, lange sokken en skikleding in wintersportresorts. 
Zorg ervoor dat alle artikelen zijn gelabeld met de naam van uw 
kind.

   Wegwerpzwemluiers (verplicht voor kinderen tot 3 jaar in alle Club 
Med Resort-zwembaden).

Aanvullende services
Club Med Baby Welcome®

Speciaal samengesteld om het leven van ouders én baby’s 
makkelijker te maken. Het Club Med-babywelkomstpakket is 
inbegrepen en kan worden aangevraagd tijdens het boekingsproces. 
Het omva:

 Spullen in uw kamer voor de verzorging van uw kind: wiegje of 
babybed, verschoontafel, babybadje, kinderstoel (op aanvraag), 
flesverwarmer. 

   Dag en nacht toegang tot Baby Zones waar speciaal eten wordt 
verstrekt (potjes met zoete en hartige babyvoeding) en de spullen 
die u nodig hebt om het eten klaar te maken.

   Daarnaast ook simpele kinderwagens en speelgoed voor baby’s. 

Luiers en poedermelk zijn niet inbegrepen in dit welkomstpakket. 
De boetiekwinkel van het Resort verkoopt normaliter 
babyverzorgingsproducten zoals babydoekjes en luiers, die u daar 
op	eigen	kosten	kunt	aanschaffen.	Club	Med	Baby	Welcome	is	
beperkt beschikbaar, dus zorg dat u tijdig reserveert. The Club Med 
Baby Welcome is een lijst van producten/spullen en hieronder valt in 
geen geval babytoezicht – zie Baby Club voor meer informatie over 
toezicht. 

Easy Arrival - Registratie Kinderclubs
Door het Easy Arrival formulier in te vullen, kunnen ouders de 
wachtrijen vermijden voor het aanmelden van hun kind(eren) bij 
de Kinderclubs. Drie dagen voorafgaand aan de aankomstdatum 
ontvangen ouders een e-mail met de uitnodiging een digitaal formulier 
in te vullen met informatie over hun kinderen. Deze informatie wordt 
automatisch doorgestuurd naar de medewerkers van de Kinderclubs 
in het Resort. Bij aankomst hoeven de ouders alleen nog maar de 
opgeslagen informatie te controleren en hun kinderen voor te stellen 
aan de medewerkers van de Kinderclubs voor een soepel begin van 
de vakantie. Beschikbaar in de meeste Resorts.

Open bar
Begin	de	ochtend	goed	met	een	selectie	van	koffie	en	thee	en	later	
op de dag een keuze uit frisdrank, water, vruchtensappen, wijn, 
bier en speciale cocktails. 

Altijd inbegrepen: geselecteerd bier, wijn, sterke dranken, 
cocktails en mocktails. 

In Exclusive Collection Resorts en Luxe Zones wordt champagne 
vanaf 18.00 uur per glas geserveerd; dit is een inbegrepen service. 
Deze service wordt aangeboden in de Manta waterzone van Club 
Med Kani, Finolhu Villa’s, Valmorel Chalets, Albion Villa’s, La 
Plantation D’Albion, Cefalù, Cancún Jade Luxury Space, etc.

Drankjes worden alleen aan de bar en per glas geschonken: 
flesjes	en	blikjes	zijn	verkrijgbaar	in	verkoopautomaten	of	in	
boetiekwinkels in sommige Resorts en tegen een extra toeslag.

Champagne,	een	selectie	van	wijnen	per	fles	en	luxe	sterke	
dranken zijn beschikbaar tegen een extra toeslag.

*Services beschikbaar tegen een extra toeslag.
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Sporten en activiteiten
Om te zorgen dat de sportactiviteiten voor iedereen veilig zijn, 
dienen de klanten de instructies van de G.O®’s van het Resort op 
te volgen, waaronder de toegangstijden.

Uitrusting/benodigdheden huren 
Sportbenodigdheden zijn beschikbaar voor klanten voor alle 
sportlessen en -klassen (alleen wandelschoenen worden 
doorgaans niet verstrekt). Golfballen die buiten de lessen en 
klassen worden gebruikt, kunnen worden aangeschaft of gehuurd 
tegen een extra toeslag. Wanneer snorkelen wordt aangeboden 
als een activiteit onder begeleiding, kan doorgaans een beperkt 
aantal	snorkelmaskers	en	flippers	gehuurd	worden.

Zwembaden 
In sommige van onze Resorts met een zwembad (of meerdere 
zwembaden) is de toegang tot de baden inbegrepen voor alle 
klanten. Sommige Resorts bieden ook een stilte- of zenbad 
aan voor meer ontspanning en rust. Deze baden zijn over het 
algemeen exclusief bestemd voor volwassenen of jongeren ouder 
dan 16 jaar onder begeleiding van een volwassene. Als er een 
zwembad aanwezig is binnen de 5   luxe Zones van onze Resorts, 
is de toegang exclusief voorbehouden aan klanten van de 5   luxe 
Zone. 

Een wegwerpzwemluier is vereist voor kinderen tot 3 jaar. 
Kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van 
hun ouders wanneer ze niet deelnemen aan het Kinderclub-
programma.

Duikers, vergeet niet om het volgende 
mee te nemen:
   Duikgegevens en diploma’s
   Een	medisch	certificaat	dat	aangeeft	dat	u	in	staat	bent	om	te	

duiken met aqualong (voor omzetting van een hoger diploma 
naar de CMAS 1* of gelijkwaardig)

Extra informatie

Inchecken – Uitchecken 
Inchecken in het Resort kan tussen 15.00 en 20.00 uur. Uw kamer 
is vanaf de middag beschikbaar. Wanneer u vroeg aankomt, is 
het mogelijk om tegen een extra toeslag in het Resort te lunchen, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de restaurants.

Uitchecken uit de kamer vindt plaats om 10.00 uur en uitchecken 
uit het Resort vóór 15.00 uur (ontbijt en lunch zijn inbegrepen).

Internationale omgeving 
In onze Resorts verwelkomen onze teams bestaande uit 
meertalige G.O®’s klanten van over de hele wereld. De 
voornaamste talen die worden gesproken zijn Frans en/of Engels.

Gezondheid 
Gezondheidsbeleid
Club Med hanteert een strikt en uitgebreid gezondheidsbeleid in 
elk van de Resorts, maar er is geen garantie dat al onze Resorts 
vrij zijn van virussen ondanks onze beste inspanningen. Wij 
adviseren dat u enkele maatregelen treft, voorafgaand aan uw 
vertrek en tijdens uw verblijf. Ongeacht uw bestemming, raden 
wij aan om vóór uw vertrek deskundig reisadvies in te winnen 
over gezondheidskwesties. wij raden u aan met uw (huis)arts 
te overleggen voorafgaand aan uw vertrek en hem/haar op de 
hoogte te stellen van uw bestemming. Uw (huis)arts zal aangeven 
of uw gezondheidstoestand uw geplande verblijf toelaat, met 
name wanneer u een lopende behandeling ondergaat, als u aan 
een chronische aandoening lijdt, als u zwanger bent, als u een 
kind hebt van onder de 2 jaar of als u last hebt van allergische 
aandoeningen. Neem ook de tijd om na te gaan of uw vaccinaties 
en die van uw kinderen nog geldig zijn.

Medische hulpverlening tijdens uw verblijf
In bepaalde Resorts is, afhankelijk van de medische 
faciliteiten, een verpleegkundige en/of dokter aanwezig die 
comfortbehandelingen of eerste hulp kan bieden. In geen geval 
zijn zij een vervanging van de lokale arts, die als enige medische 
zorg mag verlenen. Club Med biedt 24 uur per dag assistentie 
bij noodsituaties en evacuatiehulpservices in geval van ernstige 
ongevallen en incidenten in de Resorts. Als uw gezondheid dit 
vereist, kan Club Med gebruikmaken van de diensten van de 
hulpverleningsorganisatie Europ Assistance, die advies geeft (of 
niet) en een beslissing neemt (wanneer van toepassing) over de 
praktische uitvoering van de repatriëring.

Op reis zonder te sjouwen!
   Badhanddoeken en badlakens worden verstrekt in de Resorts
   Iets vergeten? Loop binnen in onze Resort-boetiekwinkels voor 

reisbenodigdheden en advies om te vinden wat u zoekt (tegen 
extra toeslag)

INLEIDING
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing 
op alle diensten die voorgesteld worden in de ‘Club 
Med®’-brochures (hierna de ‘Club Med®’-brochures) 
en op de websites www.clubmed.be en www.clubmed.
nl. Ze definiëren de aankoopvoorwaarden van services 
in een fysiek verkooppunt (Reisbureau, ...), op internet 
en via de telefoon wat betreft verblijven in onze 
vakantiedorpen, hierna ‘Resorts’ genoemd. Ze worden, 
indien van toepassing, aangevuld met of specifiek 
gewijzigd door bijzondere verkoopwaarden, met name 
voor de Cruises by Club Med® en de Ontdekkingsreizen 
by Club Med®. Het informatieformulier, de inhoud 
van de website, de ‘Club Med®’-brochures en deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden dienen om de reizigers, 
klanten van Club Med® (hierna ‘G.M.(s)®’ of ‘Gentil(s) 
Membre(s)’ genoemd) vóór het ondertekenen van 
het verkoopcontract (‘Contract’) te informeren 
over de inhoud van de voorgestelde diensten wat 
betreft het transport en het verblijf (met name het 
logement, de recreatie en de sportactiviteiten), de 
annuleringsvoorwaarden en wijzigingen aan het Contract 
en de voorwaarden i.v.m. de grensoverschrijding. 
Voor meer informatie over de prijs, de betaalwijzen 
en de diensten die Club Med® voorstelt (met name 
de beschikbaarheidsdata van services met toeslag die 
slechts op bepaalde data en/of afhankelijk van het seizoen 
(zomer of winter) voorgesteld kunnen worden) gelieve 
de websites www.clubmed.be en www.clubmed.nl te 
raadplegen. 
In overeenstemming met het Toerismerecht behoudt 
Club Med® zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor 
om de informatie in de Brochures (prijs, invulling 
van de transport- en verblijfservices, accommodatie 
voorwaarden, promotionele aanbiedingen en à la carte 
activiteiten met toeslag) te wijzigen, met name via 
errata die beschikbaar zijn in het reisbureau en op de 
websites www.clubmed.be en www.clubmed.nl. Club 
Med® behoudt zich eveneens deze mogelijkheid voor 
wat betreft informatie die op zijn websites gepubliceerd 
werd. In dat geval worden de omschrijvende fiches en/
of programma’s van de Arrangementen op de websites 
geüpdatet.

A. ALGEMENE VOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN
Artikel 1: toepAssingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 
gereserveerd worden zoals beschreven in de Wet van 21 
november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  

Artikel 2: informAtie vAnwege de 
orgAnisAtor en de doorverkoper voordAt een 
pAkketreisovereenkomst wordt gesloten  

2.1 De organisator en de doorverkoper verstrekken 
aan de reiziger, voordat deze is gebonden door 
een pakketreisovereenkomst, de wettelijk bepaalde 
standaardinformatie alsook, voor zover deze van 
toepassing is op de pakketreis, de volgende informatie:

1° voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de reisweg en de 
verblijfsperioden, met de data en het aantal inbegrepen 
nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, 
de plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, 
de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; 
indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt het 
tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering aan de 
reiziger meegedeeld; 
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie 
van de accommodatie volgens de regels van het land van 
bestemming; 
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die 
inbegrepen zijn in de voor de pakketreis overeengekomen 
totaalprijs;
f) ingeval zulks niet duidelijk is, of de reisdiensten worden 
verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin de andere toeristische diensten verricht 
zullen worden;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen 
met beperkte mobiliteit
2° de totaalprijs van de pakketreis en, indien van 
toepassing, alle bijkomende kosten die alsnog vóór 
rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsregelingen
4° het minimaal aantal personen dat nodig is vóór de 
uitvoering van de pakketreis doorgaat en de uiterste 
datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst 
wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van 
bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, 
met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn 
voor het verkrijgen van een visum, alsook informatie over 
geldende formaliteiten op gezondheidsgebied
6°  de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan 
opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding; 
7° informatie over annuleringsverzekering en 
bijstandsverzekering

2.2. De professioneel waakt erover dat de reiziger het 
juiste gestandaardiseerde informatieformulier krijgt. 

2.3. De precontractuele informatie die aan de reiziger 
meegedeeld worden maken wezenlijk deel uit van de 
pakketreisovereenkomst. Ze kunnen niet gewijzigd 
worden, tenzij in onderlinge overeenstemming met beide 
partijen.

Artikel 3: informAtie vAnwege de reiziger

3.1. De reiziger moet de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen bezorgen waar 
hij uitdrukkelijk om wordt gevraagd of die redelijkerwijze 
een invloed kunnen hebben op het goede verloop van 
de reis.
3.2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator 
en/of reisbemiddelaar, mogen deze kosten worden 
doorgerekend aan de reiziger.

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Club Med®  is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.
Club Med® beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent 
wordt.
Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302. Voordat hij de 
pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is 
opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten 
zouden afnemen.
Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er 
op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de 
reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de 
pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
Indien de insolventie van de organisator of de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring 
van de reiziger gezorgd. Club Med® heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, Tel: +32-(0)2/240.68.00 / Fax: 
+32-(0)2/240.68.08 / info@gfg.be.  Wanneer diensten door de insolventie van Club Med® niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit contact opnemen. 

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

  
Bijkomende informatie van Club Med® wat betreft de overeenkomst -
- Overeenkomstig artikel 34 van de wet van 17 november 2017 stelt de reiziger “de organisator zonder onnodige vertraging rekening houdend met de omstandigheden van het 
geval, in kennis van elke non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft geconstateerd”.
- Bij problemen kan de reiziger de plaatselijke vertegenwoordiger van Club Med® contacteren via de contactgegevens die vermeld staan in de rubriek ‘Reis’. 
- De reiziger die de organisator binnen een redelijke termijn vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager op de hoogte stelt, kan de 
pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden. De organisator uiterlijk zeven dagen vóór het begin 
van de pakketreis op de hoogte stellen wordt in ieder geval als redelijk beschouwd (art 16 Wet van 17 november 2017). 
- Alle klachten dienen gericht te worden tot Club Med® via de rubriek "Contact" van de website http://www.clubmed.be of clubmed.nl. 
Voor klachten vóór vertrek: België: brubrcav@clubmed.com Nederland: klantenservice@clubmed.com 
Voor klachten na de reis: België: brubrcss@clubmed.com Nederland: klantenservice@clubmed.com
België: bij  gebrek aan een toereikend antwoord binnen de 60 dagen, kan de Reiziger zich wenden tot de Geschillencommissie Reizen op de website www.clv-gr.be 
of https://webgate.ec.europa.eu/odr indien de reiziger online geboekt heeft.
Nederland: mocht uw klacht niet tot tevredenheid zijn opgelost, kunt u desgewenst en uiterlijk binnen 24 maanden na datum an de indiening van uw klacht bij 
de organisator het geschil voorleggen aan: de Geschillen commissie Reizen, Postbus 90600 | 2509 LP | Den haag www.sgc.nl.

EUROPESE RICHTLIJNEN PAKKETREIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
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Artikel 4: de pAkketreisovereenkomst

4.1Bij het sluiten van een pakketreisovereenkomst of 
binnen een redelijke termijn verstrekt de organisator 
of, indien er een doorverkoper is, de doorverkoper 
aan de reiziger een kopie of een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame gegevensdrager zoals 
bijvoorbeeld een e-mail, een papieren document of een 
pdf-bestand.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige 
fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, 
heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan 
bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met 
inbegrip van alle in artikel 2 bedoelde informatie, alsmede 
de volgende informatie:
1° bijzondere wensen van de reiziger waarop de 
organisator is ingegaan; 
2° het feit dat de organisator aansprakelijk is voor de 
goede uitvoering van alle onder de overeenkomst 
vallende reisdiensten en dat hij verplicht is bijstand te 
bieden;
3° de naam en de contactgegevens van de instantie die 
instaat voor de bescherming bij insolventie; 
4° de naam, het adres, het telefoonnummer en het 
e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de 
organisator of van een andere dienst via dewelke de 
reiziger snel de organisator kan contacteren om met 
hem te communiceren met het oog op een verzoek om 
bijstand wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert of 
om zijn beklag te doen over elke tijdens de uitvoering van 
de pakketreis geconstateerde non-conformiteit;
5° een mededeling dat de reiziger verplicht is elke tijdens 
de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non-
conformiteit te melden; 
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan 
worden opgenomen met een alleenreizende minderjarige 
of met de persoon die op de verblijfplaats van de 
minderjarige voor de minderjarige verantwoordelijk is; 
7° informatie over de interne procedures voor 
klachtenafhandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en 
over het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn 
overeenkomst over te dragen aan een andere reiziger. 

4.3 De organisator moet tijdig en voor het het begin van 
de pakketreis de volgende documenten aan de reiziger 
verstrekken:
1° de ontvangstbewijzen,
2° alle nodige vouchers en vervoerbewijzen, 
3° de informatie over het geplande vertrektijden en 
in voorkomend geval over de uiterste inchecktijd, de 
geplande tijdstippen van tussenstops, aansluitingen en 
aankomst.

Artikel 5: de prijs

5.1 Na de sluiting van de pakketreisovereenkomst 
kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de 
overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.  
In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst 
aangegeven hoe de prijsherziening berekend wordt.
Prijsverhogingen zijn enkel mogelijk indien ze het 
rechtstreekse gevolg zijn van veranderingen in: 
1° De prijs van passagiersvervoer die is toe te 
schrijven aan de kostprijs van brandstofprijs of andere 
energiebronnen, of 
2° De hoogte van belastingen of vergoedingen over 
de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die 
worden geheven door niet direct bij de uitvoering 
van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van 
toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of 
aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of  
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang 
zijn. Indien de mogelijkheid tot prijsverhoging voorzien 
is, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering 
die overeenstemt met elke daling van alle hierboven 
bedoelde kosten. 

5.2 Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de 
totaalprijs bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst 
opzeggen zonder het betalen van een opzegvergoeding.
 
5.3 Een prijsverhoging is enkel mogelijk indien de 
organisator de reiziger daarvan met opgave van een 
motivering voor die prijsverhoging en een berekening, 
uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis 
in kennis stelt via een duurzame gegevensdrager zoals 
bijvoorbeeld een e-mail, een papieren document of een 
pdf-bestand. 

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator 
het recht de administratieve kosten af te trekken van 
de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien 
de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die 
administratieve kosten.

Artikel 6: betAling vAn de prijs

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, betaalt 
de reiziger als voorschot bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst een fractie van de totale prijs van 
de reis zoals bepaald in de bijzondere reisvoorwaarden. 

6.2 Tenzij ander is bepaald, betaalt de reiziger het 
resterende bedrag ten laatste een maand voor vertrek.

6.3 Indien de reiziger na aanmaning niet overgegaan is tot 
betaling van de prijs van de reis die meermaals dringend 
verzocht werd, heeft de organisator of de doorverkoper 
het recht om van rechtswege de overeenkomst die hem 
met de reiziger verbindt op te zeggen en de reiziger de 
kosten voor de opheffing aan te rekenen. 

Artikel 7: overdrAcht vAn de 
pAkketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst 
overdragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor de overeenkomst gelden, op 
voorwaarde dat:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper hiervan 
zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen vóór het begin van 
de pakketreis geïnformeerd worden via een duurzame 
gegevensdrager zoals bijvoorbeeld een e-mail, een 
papieren document of een pdf-bestand en
2° de reiziger de eventuele bijkomende kosten draagt die 
uit deze overdracht voortvloeien.  

7.2 Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, 
en degene die de overeenkomst overneemt, zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere kosten die 
voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt 
degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de 
werkelijke kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Indien de reiziger andere wijzigingen gevraagd heeft en 
indien deze aanvaard werden door de organisator en/
of doorverkoper, kunnen deze laatsten alle kosten die 
hiermee verband houden in rekening brengen bij de 
reiziger.

Artikel 9: contrActwijzigingen door de 
orgAnisAtor vóór de reis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de 
pakketreisovereenkomst, met uitzondering van 
prijswijziging, vóór het begin van de pakketreis niet 
eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht voorbehouden heeft in 
de overeenkomst, en  
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame 
gegevensdrager zoals bijvoorbeeld een e-mail, een 
papieren document of een pdf-bestand in kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de pakketreis, de 
organisator zich genoodzaakt ziet een van de 
voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend 
te wijzigen of niet aan de bijzondere wensen van de 
reiziger (die al bevestigd zijn) tegemoet kan komen, of 
voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te 
verhogen, moet hij de reiziger informeren over: 
1° de voorgestelde wijzigingen en de consequenties voor 
de prijs van het pakket;
2° het feit dat de reiziger zijn overeenkomst zonder het 
betalen van een opzegvergoeding kan opzeggen, tenzij hij 
de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° de termijn waarbinnen de reiziger zijn beslissing aan 
de organisator moet meedelen; 
4° het feit dat indien de reiziger niet uitdrukkelijk de 
voorgestelde wijziging binnen de vermelde termijn 
aanvaard heeft, de overeenkomst automatisch opgezegd 
wordt, en
5° indien van toepassing, het voorgestelde alternatief en 
de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de 
pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis 
tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de 
pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een 
passende prijsvermindering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond 
van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen 
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator 
alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de 
overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: opzegging door de orgAnisAtor vóór 
de reis. 

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst 
opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis 
heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst 
vermelde minimumaantal en de reiziger door de 
organisator van de opzegging van de overeenkomst in 
kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis voor 
reizen van meer dan zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis voor 
reizen van twee tot zes dagen;
a) 48 uur vóór het begin van de pakketreis bij reizen die 
minder dan twee dagen duren, of.

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en 
hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger 
alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft betaald, 
volledig terug, zonder een bijkomende schadevergoeding 
verschuldigd te zijn.
 
Artikel 11: opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de 
pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de 
pakketreis.  Indien de reiziger de overeenkomst ontbindt 
kan hem gevraagd worden om aan de organisator een 
opzegvergoeding te betalen.
In de pakketreisovereenkomst kunnen 
gestandaardiseerde opzegvergoedingen bepaald worden 
die berekend worden op basis van de opzegdatum van 
de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis en 
de verwachte kostenbesparingen en inkomsten die het 
opnieuw beschikbaar stellen van de reisdiensten met zich 
meebrengt. 
Indien geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen 
vastgelegd zijn, komt het bedrag van de annuleringskosten 
overeen met de prijs van de pakketreis minus de 
kostenbesparingen en inkomsten die het opnieuw 
beschikbaar stellen van de reisdiensten met zich 
meebrengt. 

11.2 De reiziger heeft het recht de pakketreisovereenkomst 
vóór het begin van de pakketreis zonder betaling van 
een opzegvergoeding op te zeggen indien zich op de 
plaats van bestemming uitzonderlijke en onvermijdelijke 
omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de uitvoering van de pakketreis of op het 
passagiersvervoer naar de plaats van bestemming. In geval 
van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond 
van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige 
terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde 
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een 
bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt alle door of namens de 
reiziger betaalde bedragen binnen de veertien dagen 
aan de reiziger terug, eventueel verminderd met de 
opzegvergoedingen.

Artikel 12: non-conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger informeert de organisator onmiddellijk 
over elke non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering 
van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen 
reisdienst heeft geconstateerd.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de 
pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de 
organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, 
rekening houdend met de mate van non-conformiteit en 
de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, 
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een 
schadevergoeding in overeenstemming met het artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet 
binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn 
verhelpt, kan de reiziger de non-conformiteit zelf 
verhelpen en om terugbetaling van de nodige uitgaven 
verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een 
termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- 
conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke 
oplossing vereist is.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet 
kan worden verricht zoals gepland, biedt de organisator, 
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere 
arrangementen aan die indien mogelijk, van gelijkwaardige 
of hogere kwaliteit zijn.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot 
een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator 
aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met 
hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of 
indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de 
organisator deze niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de 
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van 
een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, 
om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding 
verzoeken. 
Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet 
de organisator in de repatriëring van de reiziger. 
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden 
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde 
arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in 
voorkomend geval, ook zonder opzegging van de 
pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/
of schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd 
voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in 
de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de 
kosten van de nodige accommodatie voor ten hoogste 
drie overnachtingen per reiziger. 

12.7 De beperking van de kosten bedoeld in 12.6 is niet 
van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, 
op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, 
op alleenreizende minderjarigen en op personen 
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de 
organisator ten minste achtenveertig uur voor het begin 
van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften.  

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om 
aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht 
van de Europese Unie niet kan beroepen. 

12.9 De reiziger mag berichten, verzoeken of klachten in 
verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks 
richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht.  De doorverkoper geeft deze berichten, 
verzoeken of klachten zonder onnodige vertraging aan de 
organisator door.

Artikel 13: AAnsprAkelijkheid vAn de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die hij door 
zijn schuld of door de niet-nakoming van zijn contractuele 
verplichtingen veroorzaakt heeft aan de organisator 
en/of reisbemiddelaar, aan hun beambten en/of hun 
vertegenwoordigers.

Artikel 14: AAnsprAkelijkheid vAn de orgAnisAtor 
of de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering 
van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn 
begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator 
of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd, gelden voor de 
doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de 
verplichtingen voor organisatoren tenzij de doorverkoper 
bewijst dat de organisator aan de voorwaarden voldoet 
zoals bepaald in de wet van 21 november 2017.

Artikel 15: prijsvermindering en 
schAdevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende 
prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake 
was van non-conformiteit van de verleende diensten, 
tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan 
de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding 
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als 
gevolg van non-conformiteit.  De schadevergoeding wordt 
zonder onnodige vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, 
indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit 
te wijten is aan:
1° de reiziger; 
2° Een derde die niet bij de uitvoering van de in de 
pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is 
betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden 
voorzien of voorkomen, of
3° Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: verplichting tot bijstAnd

16.1 De organisator biedt zonder onnodige vertraging 
passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden 
verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische 
diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie 
op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of 
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze 
bijstand een vergoeding vragen.  Die vergoeding bedraagt 
in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen 
door de organisator.

Artikel 17: klAchtenprocedure 

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis 
moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige 
manier melden bij de organisator of de doorverkoper  

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de 
pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig 
mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige 
manier melden aan de organisator of doorverkoper, zodat 
naar een oplossing kan worden gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend 
opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een 

klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator 
of de doorverkoper een klacht indienen op een 
bewijskrachtige manier.

Artikel 18: verzoeningsprocedure 

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst 
onderling een minnelijke regeling nastreven. 

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, 
dan kan elk van de betrokken partijen aan de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een 
verzoeningsprocedure op te starten.  Alle partijen dienen 
ermee in te stemmen.  

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een 
verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot 
verzoening" bezorgen.  

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven 
procedure, zal een onpartijdige verzoener  daarna contact 
opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven.  

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: ArbitrAge of rechtbAnk 

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of 
mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een 
arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie 
Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank.  

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.  

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende 
partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door 
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief 
of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven 
dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart 
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf 
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken 
na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel 
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). 
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door 
de rechtbanken beslecht worden.  

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, 
overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende 
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.  
Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van het arbitrale college en algemeen 
secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:  
telefoon: 02/277 62 15 (9 u. tot 12 u.)
fax: 02/277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Geschillen Commissie Reizen Nederland:
Postbus 90600 | 2509 LP | Den Haag www.sgc.nl.
Bel 070 310 53 10 (ma -vr tussen 9 - 17 uur)

B. ALGEMENE 
VERKOOPVOORWAARDEN VAN 
CLUB MED®

VÓÓR UW VERTREK

1. Uw ‘Club Med®’-arrangement

Club Med® biedt de G.M.® verschillende arrangementen 
(hierna ‘arrangement(en)’) aan, zoals het verblijf in 
een Resort, Villa of Chaletappartement (al dan niet in 
combinatie met een excursie of een ander Resort), 
Cruises met de Club Med® 2, Rondreizen en de 
“Escapades/Citystops”-formule, een combinatie van 
een aantal dagen in een Resort en een aantal dagen op 
Rondreis.

Deze Arrangementen kunnen met of zonder vervoer 
voorgesteld worden, in dit laatste geval wordt het verblijf 
"Arrangement zonder vervoer" genoemd.
De Arrangementen bevatten voor de periode van het 
gekozen verblijf (de reistijd en de verplaatsingen maken 
deel uit van de totale duur van arrangementen waarbij 
het vervoer inbegrepen is): (I) volpension (ontbijt, 
lunch, diner, consumpties aan de bar) met uitzondering 
van à la carte consumpties met toeslag die zo ter 
plaatse aangeduid staan (II) de in het Basisarrangement  

opgenomen sportactiviteiten (voor meer informatie, 
ga naar de Resortpagina’s en de rubriek ‘Onze Resorts 
onder de loep’) (III) de skipassen (‘s winters in alle 
WintersportResorts behalve voor de arrangementen 
voor niet-skiërs en niet-wandelaars) (IV) voor zover 
beschikbaar in het Resort: Club Med® Baby Welcome® 
(vooraf inschrijven tijdens de reservering is verplicht 
omdat het aantal plaatsen beperkt is), Mini Club Med®, 
Junior Club Med® en Club Med® Passworld® (V) 
animatie overdag en ‘s avonds.
In een verblijfsarrangement ‘Villa’ of ‘Chaletappartement’ 
zijn naast de specifieke voorzieningen die worden vermeld 
bij de beschrijving van de Villa of het Chaletappartement 
in de rubriek ‘Onze Resorts onder de loep’ ook de 
bovengenoemde voorzieningen in het aanpalende Resort 
inbegrepen. Elk arrangement is uniek en ondeelbaar. De 
inhoud wordt beschreven op de pagina ‘Onze Resorts 
onder de loep’ en op de websites clubmed.be en clubmed.
nl. Alle arrangementen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Daarentegen maken de voorzieningen en consumpties 
‘met toeslag’, ‘à la carte’ of betalend zoals vermeld in de 
brochures van Club Med®, op de websites www.clubmed.
be en www.clubmed.nl en ter plaatse in het Resort geen 
deel uit van de prijs van het arrangement. 
De voorzieningen met toeslag/à la carte zijn in ieder geval 
optioneel en afhankelijk van beschikbaarheid. Sommige 
voorzieningen (bv. begeleiding, sportactiviteiten) zijn enkel 
op bepaalde data beschikbaar (bijvoorbeeld enkel tijdens 
de Franse schoolvakanties (met uitzonderling van de 
overzeese departementen en gebiedsdelen) of integendeel 
enkel buiten de schoolvakanties). De exacte data van alle 
voorzieningen zijn beschikbaar in het Reisbureau of op de 
websites www.clubmed.be en www.clubmed.nl.
De G.M.® kan meteen bij boeking van zijn 
verblijfsarrangement inclusief vervoer een bijkomende 
voorziening met toeslag reserveren; de zogenaamde 
‘Escapade’ of ‘Citystop’.  Dit is een korte reis naar 
keuze uit het aanbod van Club Med®, voor of na het 
verblijf in een Resort, Villa of Chaletappartement. Die 
voorziening ‘op maat’ kan alleen worden gereserveerd 
in het reisbureau en omvat de overnachtingen in een 
hotel met 3, 4 of 5 sterren (volgens lokale normen), het 
ontbijt en de privéverplaatsingen tussen de luchthaven en 
het hotel (geen Franstalige gids aanwezig). In sommige 
gevallen buiten de wil van Club Med® kan de G.M.® 
te horen krijgen dat hij in een ander hotel zal verblijven 
dan vermeld op de reisovereenkomst. De G.M.® logeert 
dan altijd, zonder extra kosten, in een hotel van dezelfde 
categorie. De G.M.® wordt hiervan zo snel mogelijk op 
de hoogte gebracht. De prijs van de Escapade of Citystop 
maakt deel uit van de totaalprijs van het arrangement 
zoals bepaald in artikel 2.1. In dit opzicht kunnen, indien 
een Escapade of Citystop wordt gereserveerd nadat het 
verblijfsarrangement is geboekt, de wijzigingskosten zoals 
bepaald in 4.1.1 toegepast worden, met name voor een 
wijziging van het in het verblijfsarrangement inbegrepen 
vervoer. Het is daarom sterk aanbevolen om een Escapade 
of Citystop samen met het arrangement met vervoer te 
reserveren.

In de ‘Wintersport’-Resorts zijn de G.M.s® verplicht 
zich aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de 
uitbater van de skiliften te houden. Deze voorwaarden 
zijn openbaar en zichtbaar bekendgemaakt of werden ter 
plaatse overhandigd aan de G.M.s® en kunnen eveneens 
geraadpleegd worden op de website van de uitbater. 
De aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor de 
aangeboden sporten moeten worden nageleefd. Als de 
G.M.® zich niet aan de regels houdt, kan hij niet aan 
deze sporten deelnemen (in de Wintersport Resorts 
bijvoorbeeld is het dragen van een helm verplicht als buiten 
de pistes skiën mogelijk is en wordt aangeboden door de 
skileraar die de lessen geeft.  De G.M.s® die weigeren 
een helm te dragen, worden niet toegelaten tot de lessen 
waarbij buiten de pistes wordt geskied en hebben geen 
recht op enige terugbetaling of schadevergoeding. )

Verboden te roken

Alle openbare of particuliere interne ruimtes zijn rookvrij 
(geldt ook voor elektronische sigaretten).

1.1. uw ArrAngement zonder vervoer

Club Med® kan verblijfsarrangementen zonder vervoer 
met een variabele verblijfsduur aanbieden.
Bij een verblijfsarrangement met eigen vervoer wordt de 
G.M.® op de aankomstdag tussen 15 en 20 uur in het 
Resort, de Villa of het Chaletappartement verwacht. Op 
de vertrekdag moet de G.M.® uiterlijk om 15 uur uit 
het Resort of de Villa/het Chaletappartement vertrekken 
en de kamer om 10 uur (12 uur voor de Villa’s) verlaten, 
behalve als er andere tijden vermeld staan in de brochures 
van Club Med®  en/of in de aan de G.M.® bezorgde 
reisdocumenten. In de prijs van het verblijfsarrangement 
met eigen vervoer is volpension inbegrepen vanaf het 
diner op de eerste dag tot en met de lunch op de laatste 
dag. De transfers tussen de luchthaven of het station 
en het Resort zijn voor rekening van de G.M.®. Als de 
G.M.® vroeger in het Resort aankomt, kan hij op basis van 
beschikbaarheid tegen betaling in het Resort ontbijten en/
of lunchen en/of logeren.  
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Het is mogelijk dat Club Med® op sommige data 
geen verblijfsarrangementen met eigen vervoer kan 
aanbieden, terwijl verblijfsarrangementen inclusief 
vervoer wel mogelijk zijn. Voor de verschillende soorten 
verblijfsarrangementen geldt dat het aantal beschikbare 
plaatsen in een Resort is ingedeeld op basis van de 
verblijfsduur. 

Club Med® biedt bij de boeking  van een 
verblijfsarrangement met eigen vervoer naar een Resort/
Villa/Chaletappartement (arrangement zonder vervoer) 
soms de mogelijkheid om tegen betaling de verplaatsing 
(in groep of afzonderlijk) te regelen. G.M.s® die naar 
een Resort reizen en bij Club Med® een verplaatsing 
hebben gereserveerd, wordt verzocht hun hoeveelheid 
bagage te beperken en Club Med® vooraf te informeren 
(rechtstreeks bij de receptie van het Resort, 48 uur voor 
aankomst) indien ze erg grote stukken (bv.: golftas, buggy) 
bij zich hebben. Zo kan voor de verplaatsing het meest 
geschikte voertuig worden ingezet. De verplaatsingen 
gebeuren namelijk met voertuigen met 4 tot 6 zitplaatsen 
en de kofferruimte verschilt naargelang van het soort 
voertuig. Club Med® behoudt zich in elk geval het recht 
voor om een extra vervoermiddel verplicht te stellen en 
aan te rekenen als de hoeveelheid bagage te groot is voor 
het gereserveerde voertuig op basis van de informatie 
die de G.M.® daarover heeft meegedeeld.

De verplaatsingen worden gegroepeerd, de G.M.® wordt 
gevraagd om onmiddellijk naar de ontmoetingsplaats te 
gaan waar het kan zijn dat hij tot 30 minuten op andere 
G.M.s® moet wachten. 
De verplaatsing is enkel beschikbaar tussen het 
treinstation of de vlieghaven van de reisbestemming en 
het Resort.
Voor het vertrek uit het Resort wordt het vertrekuur 
voor de verplaatsing ingepland door Club Med®. 
Indien de G.M.® een ander vertrekuur wenst, moet 
een privéverplaatsing georganiseerd worden die voor 
rekening is van de G.M.® en Club Med® kan niet 
aansprakelijk worden gesteld indien een eventuele 
vertraging ertoe leidt dat de G.M.® het vliegtuig of de 
trein voor de terugreis mist.
Ongeacht of de verplaatsing in het verblijfsarrangement 
inbegrepen is (in geval van verblijfsarrangement inclusief 
vervoer) of besteld wordt in het kader van een 
verplaatsingsvoorziening met toeslag, de G.M.® moet 
zich aan de reistijden en ontmoetingsplaats houden die 
Club Med® hem heeft meegedeeld. De verplaatsingen 
gebeuren in groepsverband. Indien de G.M.® een 
verplaatsing aanvraagt die buiten de door Club Med® 
vastgelegde reistijden valt, zal deze aanvraag behandeld 
worden als een privéverplaatsing en zijn de kosten ervan 
voor de rekening van de G.M.®. De G.M.® is vrij om 
het tijdstip van de verplaatsing te kiezen en is als enige 
verantwoordelijk indien een eventuele vertraging ertoe 
leidt dat de G.M.® het vliegtuig of de trein voor de 
terugreis mist. 

1.2 ArrAngement met vervoer

Om de op uw traject geproduceerde CO2-uitstoot te 
kennen vóór u uw Arrangement reserveert, gelieve op 
de websites www.clubmed.be en www.clubmed.nl alle 
informatie over uw reis in te voeren op de pagina van 
het gekozen Resort en volg de instructies in de rubriek 
"Personaliseer uw transport". U vindt deze informatie 
ook door rechtstreeks naar de homepage van de website 
te gaan en door te klikken naar de rubriek "Club Med® 
engageert zich / Uw traject: berekening CO2".
De regel uit 1.1 betreffende omvangrijke bagage in 
het kader van een verplaatsing geldt ook voor een 
arrangement met vervoer. 

1.2.1. Treinreis 

De arrangementen met vervoer zijn inclusief heen-
en terugreis met verplaatsing tot aan het Resort/
Chaletappartement. Club Med® reserveert bij de 
SNCF (Franse spoorwegen) een bepaald aantal plaatsen 
onder specifieke gebruiksvoorwaarden. Als de G.M.® 
de treinreis annuleert of niet komt opdagen, gelden alle 
annuleringsvoorwaarden bepaald in hoofdstuk 4 voor 
het of de nietgebruikte traject(en). In het tarief voor 
kinderen tot 4 jaar is een zitplaats inbegrepen.

1.2.2. Vliegreis 

De vliegbelasting (luchthavenbelasting, verzekeringen, 
veiligheids- en solidariteitstoeslag, CO2-heffing), de 
brandstoftoeslagen en/of de tussenstoptoeslagen 
(inclusief de havenbelastingen voor Cruises met de 
Club Med 2) zijn inbegrepen in de gepubliceerde prijzen, 
onder voorbehoud van wijzigingen conform de geldende 
wetgeving. Deze belastingen en toeslagen worden in 
de brochures van Club Med® vermeld als ‘variabele 
heffingen’. De verplaatsingen tussen luchthaven/Resort/
Villa/Chaletappartement zijn in de prijs inbegrepen, tenzij 
anders vermeld. In de reisdocumenten die de G.M.® 
vóór vertrek ontvangt, staat alle informatie over zijn 
vlucht zoals vermeld op zijn e-ticket. De G.M.® moet 
dit document samen met zijn identiteitsdocumenten 
(paspoort of identiteitskaart naargelang de 
bestemming) tonen bij het inchecken, waarna hij van de 
luchtvaartmaatschappij zijn instapkaart ontvangt. Om 

veiligheidsredenen heeft een kind tot 2 jaar geen eigen 
stoel, maar deelt het een zitplaats met een volwassene. 
Volgens de regelgeving heeft een kind dat tijdens het 
verblijf 2 jaar wordt op de terugvlucht wel een eigen 
stoel en wordt hiervoor een tarief toegepast.
De toegestane bagage per persoon is beperkt. Het gewicht 
verschilt per klasse en per luchtvaartmaatschappij. De 
bagagevrijstelling staat vermeld in de reisdocumenten 
en op de website van de luchtvaartmaatschappijen. 
Een G.M.® met meer bagage dan toegestaan moet 
de kosten hiervan op de luchthaven betalen aan de 
luchtvaartmaatschappij.
Voor het vervoer van bijzondere bagage (voor golf, duiken, 
kitesurfen, skiën, windsurfen ...) geldt een toeslag die bij 
het inchecken rechtstreeks aan de luchtvaartmaatschappij 
moet worden betaald. Het bedrag van de toeslag verschilt 
per maatschappij en per bestemming. De G.M.® moet 
bij reservering en uiterlijk 72 uur vóór vertrek aangeven 
welke bijzondere bagage hij wil vervoeren. Het is altijd 
de luchtvaartmaatschappij die bepaalt of ze deze bagage 
vervoert of niet. Club Med® is niet aansprakelijk als de 
luchtvaartmaatschappij bepaalde bagage weigert, noch 
voor de kosten die hier eventueel uit voortvloeien. 
‘Rechtstreekse’ vluchten zijn vluchten zonder 
tussenlanding of vluchten met één of meerdere 
technische tussenlandingen zonder dat de G.M.® moet 
overstappen.   
Club Med® is niet aansprakelijk als de G.M.® met een 
verblijfsarrangement inclusief vlucht zich niet meldt om 
aan boord te gaan en/of niet incheckt in de luchthaven 
van vertrek, of niet op de vakantiebestemming aanwezig 
is als gevolg van een vertraging, om welke reden dan ook, 
bij het aanreizen per vliegtuig, per trein of over land, 
tenzij dit deel van de reis inbegrepen is in de pakketreis 
van het arrangement dat hij heeft geboekt.  De G.M.® of 
de vervoerder met wie hij een vervoersovereenkomst 
heeft gesloten, is zelf verantwoordelijk voor de heenreis.  
De eerste en de laatste dag zijn reisdagen. De vliegtuigen 
die Club Med® heeft gecharterd, kunnen zowel overdag 
als ‘s nachts vliegen. Club Med® heeft geen invloed op 
het vluchtschema en is dan ook niet aansprakelijk voor 
een vertrek laat in de avond en/of een terugreis vroeg in 
de ochtend op de eerste en/of de laatste dag, net zo min 
als voor wachttijden bij tussenstops. Het is mogelijk dat 
de G.M.® aankomt aan het einde van de dag of vertrekt 
aan het begin van de ochtend wegens de reistijden die de 
vervoerder heeft bepaald, wegens weersomstandigheden 
of wegens onvoorziene gebeurtenissen, vooral in 
perioden van grote drukte wanneer vliegtuigen vaker 
worden ingezet en de veiligheidsmaatregelen vertraging 
kunnen veroorzaken.
De prijs van een arrangement inclusief vlucht 
(chartervluchten) is een speciaal door Club Med® 
bedongen tarief. Voor lijnvluchten zijn de prijzen 
gebaseerd op een bepaald aantal beschikbare plaatsen in 
de vervoersklasse waarover Club Med® kan beschikken. 
Is er geen plaats meer beschikbaar, wil de G.M.® 
vertrekken op andere data dan die waarop Club 
Med® onder bovengenoemde voorwaarden vervoer 
kan aanbieden of wil hij reizen in een andere klasse 
(bv.: businessclass) op dezelfde of een andere vlucht? 
Dan kan Club Med® de G.M.® plaatsen onder andere 
prijsvoorwaarden aanbieden.
Het is mogelijk dat Club Med® voor een meerprijs 
extra en speciale vluchten moet aanbieden op dezelfde 
of andere vertrekdata. De totale reissom wordt in dat 
geval vóór de reservering bevestigd. De tickets van 
de luchtvaartmaatschappij TUI worden meteen bij de 
reservering afgeleverd. In geval van annulering of wijziging, 
op welk moment dan ook, wordt 100% van de kosten van 
de vlucht in rekening gebracht. 

Annulering van een Arrangement met vervoer en 
terugbetaling van instapheffing onder bepaalde 
voorwaarden:

Als het ticket niet meer geldig is en niet gebruikt werd 
voor vervoer en de G.M.® via de contactgegevens uit 
artikel 13 Club Med® hierom gevraagd heeft, betaalt Club 
Med® binnen de dertig dagen vanaf ontvangst van de 
aanvraag, de luchthaventaksen terug die enkel betrekking 
hebben op de instapheffing. De brandstoftoeslag is 
uitdrukkelijk niet inbegrepen in de terugbetaling, deze blijft 
dan ook onder alle omstandigheden voor de rekening van 
de G.M.®. Het bedrag van de heffing dat vermoedelijk 
terugbetaald kan worden onder bovenvernoemde 
voorwaarden, zal meegedeeld worden op het 
verkoopovereenkomst onder de term "instapheffing". De 
kosten die voortvloeien uit de aanvraag tot terugbetaling 
kunnen eveneens op verzoek terugbetaald worden, 
volgens de geldende post- en telecommunicatietarieven 
op het moment van de aanvraag en zijn gelimiteerd 
tot 20% van het bedrag van de heffing. Bij uitzondering 
kan geen enkele aanvraag tot terugbetaling van kosten 
ingewilligd worden indien de aanvraag tot terugbetaling 
online werd ingediend.  Indien de aanvraag telefonisch 
werd ingediend, kan de terugbetaling enkel ingewilligd 
worden tegen voorlegging van bewijsstukken. 

De reistijden, routes (inchecken, vluchtcode) en namen 
van de luchtvaartmaatschappijen staan ter indicatie 
vermeld op de reisovereenkomst, in overeenstemming 
met artikel 3.2 van de algemene voorwaarden van 
de Geschillencommissie Reizen. Ze kunnen worden 
gewijzigd tot op de dag van vertrek. Bij een wijziging 
(met name van vervoerder) brengt de vervoerder in 
kwestie (of Club Med® zodra de onderneming hier weet 
van krijgt) de G.M.® hiervan via de gepaste kanalen op 

de hoogte. Dit gebeurt uiterlijk bij het inchecken of bij 
de overstap op een aansluitende vlucht. Als de G.M.® 
terecht annuleert omdat Club Med® zijn verplichting 
om de G.M.® te informeren over de naam van de 
luchtvaartmaatschappij niet is nagekomen, worden alle 
bedragen die de G.M.® al heeft betaald teruggestort 
zonder dat er annuleringskosten worden ingehouden.

1.3. AccommodAtie  

Een verblijfsarrangement in een Resort (waartoe ook 
het zeilschip Club Med® 2 en de door Rondreizen by 
Club Med® aangeboden arrangementen met verblijf in 
een Resort behoren) geldt in principe voor een ‘verblijf 
per accommodatie’ in een standaardaccomodatie (‘Club’ 
genoemd), behalve in het Resort Kemer (‘verblijf per 
persoon’).
Een verblijf in een Villa of Chaletappartement wordt ook 
beschouwd als een ‘verblijf per accommodatie’. Verblijf 
per accommodatie betekent dat de accommodatie 
wordt gedeeld met een andere G.M.® die op hetzelfde 
boekingsformulier en/of boekingsdossier wordt vermeld. 
Iemand die als enige staat vermeld op een 
boekingsformulier en/of boekingsdossier, verblijft dus 
in een eenpersoonskamer met toeslag. Behalve in het 
Resort Kemer: daar kan een G.M.® zijn kamer delen 
met een andere, hem onbekende G.M.® (van hetzelfde 
geslacht). In dit laatste geval en enkel zeer uitzonderlijk, 
kan het zijn dat Club Med® een G.M.® van kamer moet 
wisselen tijdens zijn verblijf om de regel te respecteren 
die voorschrijft dat twee personen van het tegengestelde 
geslacht die elkaar niet kennen, geen kamer met elkaar 
kunnen delen.
Op basis van het principe verblijf per accommodatie 
moet een kind samen met zijn ouders en/of 
begeleider(s) een kamer delen ofwel apart logeren in een 
eenpersoonskamer (enkel voor kinderen vanaf 12 jaar) 
En dit leidt in voorkomend geval tot de betaling van een 
single-supplement. Voor kinderen die in de kamer van de 
ouders logeren, worden soms slaapbanken aangeboden 
(de verkoper deelt de afmetingen op aanvraag mee).  
Voor kinderen tot 3 jaar wordt in de kamer van de 
ouders en/of begeleiders een babybedje bijgezet.
Een kind tot 3 jaar wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld: 
een gezin van vier (4) personen, bestaande uit 2 
volwassenen en 2 kinderen van 10 en 2 jaar, wordt 
ondergebracht in een driepersoonskamer met extra 
babybedje voor het kind van 2 jaar. Iemand die alleen 
reist met een kind tot 3 jaar, wordt ondergebracht in 
een eenpersoonskamer met extra babybedje en moet de 
toeslag voor eenpersoonsgebruik betalen.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op Villa’s en 
Chaletappartementen.

Ouders en/of begeleiders zijn gedurende het hele verblijf 
in het Resort verantwoordelijk voor hun minderjarige 
kinderen. Ze moeten dus ook zelf inschatten of hun 
kind in een eenpersoonskamer kan verblijven (voor 
zover het ten minste 12 jaar is). De prijzen van de 
arrangementen van Club Med® verschillen naargelang de 
gekozen kamercategorie. Het gaat om accommodaties 
met bepaalde kenmerken, zoals de ligging (bijvoorbeeld: 
met zeezicht, met terras ...) en/of de voorzieningen en 
faciliteiten.
Het aantal kamers met tussendeur is overigens beperkt 
en hiervoor geldt een toeslag. 
De kamers (in de gereserveerde categorie) worden 
uitsluitend ter plaatse ingedeeld en kunnen niet bij de 
boeking worden gereserveerd (behalve op de Club 
Med® 2). Als de G.M.® voor aankomst rechtstreeks naar 
het Resort een verzoek om een bepaalde kamer stuurt, 
wordt dat niet in behandeling genomen. Zulke verzoeken 
zijn niet bindend voor Club Med®.

Accommodatie – vervoer – toegankelijkheid voor 
personen met beperkte bewegings-vrijheid

Sommige Resorts zijn beter geschikt voor personen 
met beperkte bewegingsvrijheid en/of personen die 
niet zelfstandig kunnen reizen en zich in een rolstoel 
verplaatsen. We kunnen echter niet garanderen dat u 
met eigen middelen toegang hebt tot alle activiteiten en 
voorzieningen van de Resorts. De aanbevolen Resorts en 
de als niet toegankelijk aangemerkte voorzieningen in die 
Resorts worden op verzoek meegedeeld in het reisbureau  
en per telefoon. Personen met beperkte mobiliteit of 
personen die bijzondere bijstand nodig hebben, worden 
verzocht zich te informeren bij Club Med® vóór de 
reservering te bevestigen. Overeenkomstig de EG-
verordening Nr 1107/2006 inzake luchtvervoer, moet de 
luchtvaartmaatschappij minimum 72 uur voor het vertrek 
kennisgeving van behoefte aan bijstand ontvangen hebben, 
opdat de nodige bijstand geregeld kan worden. Een niet-
autonome persoon (als gevolg van ziekte, een fysieke of 
mentale handicap) kan door de luchtvaartmaatschappij 
of Club Med® afgeraden of geweigerd worden om een 
vlucht te reserveren onder de door de bovengenoemde 
verordening vastgestelde voorwaarden. Club Med® is niet 
aansprakelijk voor instapweigering als de G.M.® tijdens 
de reservering niet duidelijk en correct gemeld heeft 
dat hij bijstand nodig heeft. De luchtvaartmaatschappij 
en Club Med® kunnen voorts eisen dat een persoon 
aanwezig is die deze G.M.® tijdens zijn vervoer en tijdens 
zijn verblijf de hulp en bijstand kan verlenen die zijn 
gezondheidstoestand vereist en die nodig zou zijn voor 
het goede verloop van zijn verblijf, aangezien de G.O.s® 
en/of G.E.s® van Club Med® hem geen individuele hulp 
of bijstand kunnen bieden.  Enkel onmisbare erkende 

hulphonden (hiervoor moet verplicht aan Club Med® 
bewijsstukken voorgelegd kunnen worden die uitgegeven 
werden door de bevoegde instanties:  invaliditeitskaart en 
medische verklaring dat de reiziger een hulphond nodig 
heeft) kunnen toegelaten worden op voorwaarde (i) dat 
ze door de luchtvaartmaatschappijen aanvaard worden 
op het traject en dat het land van bestemming geen 
quarantainebepalingen oplegt (ii) dat Club Med® van 
tevoren hierover volgens de regels en voldoende tijdig 
werd ingelicht.

2. Berekening van de prijs van uw 
vakantie

2.1. prijs vAn het ArrAngement

De Arrangementen zijn producten die gepersonaliseerd 
kunnen worden en waarvan de uiteindelijke 
samenstelling afhangt van de specifieke vraag van de 
G.M.® overeenkomstig verschillende uiteenlopende 
criteria zoals de reserveringsdatum, de begindatum 
van het verblijf, de duur van het verblijf, het gekozen 
type accommodatie (Club-kamer, Deluxe-kamer, Suite, 
Villa, Chaletappartement enz... volgens de beschikbare 
categorieën in het Resort), het type vervoer 
(chartervlucht, lijnvlucht op reserveringsklassen van 
Club Med® of niet, low cost-vlucht, TUIFLY-vlucht...), 
de leeftijd van de G.M.® en eventueel aangevuld met 
extra à la carte voorzieningen (golfcursus, Petit Club 
Med®,…). Ieder criterium komt overeen met een of 
meerdere prijzen en de som hiervan vormt "de totale 
prijs van het Arrangement". Om de precieze prijs van de 
geldende prijzen te kennen voor de samenstelling van 
het Arrangement, kan de G.M.® zich wenden tot zijn 
Reisbureau of de websites www.clubmed.be en www.
clubmed.nl raadplegen. In ieder geval moet de prijs van 
het Arrangement verplicht bevestigd worden vóór de 
reservering.
De prijsvoorbeelden die in de Club Med®-brochures 
vermeld staan gelden enkel voor bepaalde weken en zijn 
enkel geldig voor de genoemde vertrekdata en -plaatsen. 
Deze kunnen wijzigen en worden dus louter ter 
informatie meegedeeld. Het tarief voor kinderen/tieners 
is van toepassing op basis van de leeftijd van het kind op 
de vertrekdag, en niet op basis van de leeftijd van het kind 
op het moment dat de reis geboekt wordt.
Indien een bevoegde overheidsinstantie beslist heeft om 
toeristenbelasting te heffen moet deze verplicht betaald 
worden. Afhankelijk van het Resort is deze belasting al dan 
niet inbegrepen in de prijs van het verblijfsarrangement. 
Indien de toeristenbelasting ter plaatse, bovenop de 
prijs van het verblijfsarrangement, betaald dient te 
worden, wordt de G.M.® hiervan in kennis gesteld via de 
verkoopovereenkomst.
Bovendien behoudt Club Med® zich het recht voor om 
van de G.M.® de betaling van een toeristenbelasting 
te eisen indien de gemeente of een andere bevoegde 
administratieve instantie deze ingevoerd heeft nadat het 
arrangement gereserveerd werd.  In dit geval verbindt 
de G.M.®, die hiervan op alle mogelijke manieren op de 
hoogte gesteld werd, zich ertoe om de toeristenbelasting 
in het Resort te betalen. 
In overeenstemming met artikel 4.2.1 kan de prijs van het 
verblijfsarrangement herzien worden indien het bedrag 
van de toeristenbelasting wijzigt.  

Indien de prijs van een verblijfsarrangement in een 
bepaald Resort voor een bepaalde datum verschilt van de 
ene Club Med®-brochure tot de andere, zal de geldende 
prijs toegepast worden die in de Club Med®-brochure 
vermeld staat op het moment van de reservering (te 
weten de laatste Club Med®-brochure).

Reserveringen met luchtvaartdiensten brengen de 
betaling van variërende heffingen met betrekking tot 
het vervoer met zich mee. Deze zijn inbegrepen in de 
totaalprijs met BTW en kunnen wijzigen. De meerkost 
ten laste van de G.M.® als gevolg van een wijziging in de 
bovengenoemde heffingen wordt gezien in het kader van 
de voorwaarden van artikel 4.2.1. 

Inschrijfgeld (België) 

Voor iedere G.M.® in een boekingsdossier is naast 
de totale reissom een jaarlijkse bijdrage (vroeger 
‘inschrijfgeld’ genoemd) verschuldigd. Deze jaarlijkse 
bijdrage bedraagt 20 euro per G.M.® vanaf 2 jaar.
Alle G.M.s® in het boekingsdossier van een 
verblijfsarrangement in een Villa of Chaletappartement 
moeten inschrijfgeld betalen.
Het inschrijfgeld wordt berekend op de dag van de 
boeking van het arrangement en is vanaf die datum geldig 
voor een periode van 12 maanden voor alle boekingen 
tijdens die periode, ongeacht de vertrekdatum.  
Als de G.M.® het inschrijfgeld betaalt, houdt dat in elk 
geval in dat hij de in het Resort geldende regels aanvaardt, 
ongeacht of die zijn opgehangen of rechtstreeks door het 
personeel worden meegedeeld (zoals regels voor de 
hygiëne en de veiligheid). 

2.2. kortingen en speciAle AAnbiedingen

De kortingen en speciale aanbiedingen vermeld in de 
brochures van Club Med® en/of op de websites www.
clubmed.be en www.clubmed.nl zijn niet retroactief, niet 
combineerbaar met elkaar, noch met andere kortingen 
of speciale aanbiedingen die Club Med® aankondigt 
(tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld). De in de 

brochure vermelde kortingen en speciale aanbiedingen 
van Club Med® kunnen niet aan iemand anders worden 
overgedragen. In dit verband wordt erop gewezen dat 
op de speciale aanbiedingen van Club Med® eerst de 
bijzondere voorwaarden van de aanbieding en daarna de 
verkoopvoorwaarden in de brochures van Club Med® 
van toepassing zijn. G.M.s® die op het moment van de 
speciale aanbieding al een arrangement hebben geboekt, 
kunnen er geen gebruik van maken, tenzij anders vermeld 
in de bijzondere voorwaarden van die aanbieding.

3. betAling vAn de vAkAntie

Iedere G.M.® die een verblijfsarrangement koopt moet 
bevoegd zijn om een overeenkomst af te sluiten, dat 
betekent minimaal 18 jaar oud zijn, juridisch bekwaam 
zijn om contracten aan te gaan en niet onder voogdij of 
curatele staan.  Dit waarborgt dat de informatie die door 
hem of andere familieleden verstrekt is waarheidsgetrouw 
is.
De G.M.® moet een voorschot van 25% van de totale 
reissom betalen indien het arrangement 45 dagen of 
langer voor de voorziene vertrekdatum geboekt wordt 
(vertrekdatum niet inbegrepen). Indien het arrangement 
een low cost-vlucht bevat, bedraagt het voorschot 25% 
van de totaalprijs van het arrangement zonder het 
vervoer + 100% van de totaalprijs van het vervoer. Het 
nog verschuldigde bedrag moet zonder fout ten laatste 45 
dagen vóór de voorziene vertrekdatum betaald worden 
zonder dat Club Med® de G.M.® hieraan moet herinneren. 
Als de G.M.® een reis reserveert voor vertrek binnen de 
45 dagen moet de totale reissom van het arrangement 
betaald worden.  In afwijking van het bovenstaande zal de 
G.M.® ongeacht de reserveringsdatum de totale reissom 
moeten betalen indien hij niet in België, Luxemburg of 
Nederland verblijft.
In het Reisbureau, telefonisch of op internet komt u te 
weten welke betaalmiddelen Club Med® aanvaardt. 
Contante betaling van het arrangement wordt enkel 
aanvaard in het Reisbureau en enkel binnen de limiet 
van het wettelijk toegestane bedrag. Indien de prijs van 
het arrangement boven de wettelijke limiet ligt, moet 
het volledige bedrag via cheque of bankkaart betaald 
worden. Club Med® aanvaardt Kadobonnen en sommige 
vakantiecheques indien het Club Med®-logo erop 
afgebeeld staat (meer info in het verkooppunt).  
Wat betreft telefonische reserveringen behoudt Club 
Med® zich de mogelijkheid voor om voor de betaling van 
de prijs van het arrangement op minder dan 21 dagen 
voor het vertrek enkel bankkaarten en overschrijvingen 
te aanvaarden met uitsluiting van andere betaalmiddelen.
In de verkooppunten is het mogelijk om met een 
bankkaart te betalen, om contant te betalen binnen de 
wettelijk limiet en om met Kadobonnen te betalen, maar 
enkel in de bevoegde verkooppunten. 
Indien de G.M.® bij de reservering het voornoemde 
voorschot en de jaarlijkse bijdrage met een bankkaart 
betaalt, kan hij bovendien, naar gelang van het geval, 
zonder verdere formaliteiten ervoor kiezen om op de 
vervaldatum via een automatische betaalopdracht het nog 
verschuldigde bedrag voor het arrangement te betalen.

Club Med® is niet verplicht het arrangement beschikbaar 
te houden als de reissom niet binnen de gestelde termijn 
betaald is. Een laattijdige betaling wordt beschouwd als een 
annulering door de G.M.®. De annuleringskosten bepaald 
in artikel 4.1.2. zijn dan verschuldigd. De annuleringskosten 
worden berekend op basis van de verzenddatum van 
de brief of een andere communicatiemiddel waarbij 
ontvangstbevestiging mogelijk is (bv. aangetekende brief, 
e-mail, fax...) waarmee Club Med® de G.M.® op de 
hoogte brengt van de annulering van het arrangement. 
De G.M.® betaalt onmiddellijk de hem opgelegde kosten. 
Club Med® houdt de voorschotten en trekt die af van 
de verschuldigde kosten. Als de G.M.® bovenstaande 
betalingstermijnen niet nakomt, heeft Club Med® het 
recht om die bedragen met alle mogelijke middelen te 
innen en de G.M.® op zijn ‘incidentenlijst’ te plaatsen, 
overeenkomstig met de bepalingen van artikel 25 van 
de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 
‘Informatique et Libertés’.

Onverminderd het bovenstaande, zal iedere G.M.® die 
ingeschreven is en vermeld wordt als onderdeel van 
een verblijf ‘per accommodatie’, daaronder begrepen 
de accommodatie in een Villa/Chaletappartement 
(zoals gedefinieerd in hoofdstuk 1.3), ten aanzien van 
Club Med® de hoofdelijke betaling verschuldigd zijn 
van de nog verschuldigde reissom van voornoemde 
accommodatie, alsook, in voorkomend geval, van het 
bedrag van de schadevergoeding wegens opzegging in 
geval van gedeeltelijke of volledige opzegging onder de 
voorwaarden van hoofdstuk 4.
Eén enkele G.M.®. kan een verblijf ‘per accommodatie’ 
voor meerdere personen boeken. In dit geval wordt 
deze G.M.® geacht te handelen voor rekening van de 
andere G.M.s® krachtens een mandaat van deze laatsten 
waarin aan de G.M.® toestemming gegeven wordt om 
aan Club Med® alle nominatieve persoonlijke informatie 
te communiceren van alle betrokken G.M.s® die nodig 
is voor de inschrijving en voor het verblijf (met name 
het lidmaatschapsnummer waarmee de medereizigers in 
dezelfde accommodatie geïdentificeerd kunnen worden). 
Deze G.M.s® kunnen Club Med® dus niet aansprakelijk 
stellen voor de ongeoorloofde openbaarmaking van hun 
nominatieve persoonsgegevens die vermeld staan op de 
verkoop- en/of reisdocumenten die ter gelegenheid van 
het verblijf opgesteld zijn.

4. wijzigingen, Annuleringen en/of 
opzeggingen

In het kader van dit hoofdstuk hebben de termen 
"opzegging/ontbinding" en "opzegvergoeding/ontbindings 
vergoeding" respectievelijk dezelfde betekenis als de 
termen "annulering" en "boete". 
In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de Franse 
Consumentenwet heeft de G.M.® geen herroepingsrecht 
op de aankoop van toeristische voorzieningen. 
Er zij in eerste instantie aan herinnerd dat voor de ‘Laste 
Minute’-aanbiedingen ("LMA") die enkel op de websites 
www.clubmed.be en www.clubmed.nl voorgesteld worden, 
de bijzondere wijzings- en annuleringsvoorwaarden gelden 
die beschikbaar zijn op voornoemde website.

4.1. door de g.m.®

4.1.1. wijziging door de g.m.® 

Onverminderd het feit dat de G.M.® de volledige betaling 
van de reissom verschuldigd is vóór hij vertrekt, mag hij 
zijn reservering onder voorbehoud van beschikbaarheid 
zonder kosten wijzigen. Dit geldt niet in de onderstaande 
gevallen:
(1) geen wijziging van de schrijfwijze van zijn naam (of die 
van andere deelnemers op hetzelfde boekingsformulier)
(2) geen wijziging van de datum van de vertrek- en 
aankomstdag of de heen- en terugreis
(3) geen wijziging van de bestemming en de extra 
gereserveerde voorzieningen
(4) geen wijziging aan het verblijfs- of vervoersarrangement, 
tenzij het gaat om de toevoeging van personen en/of 
extra voorzieningen (zoals lessen, kinderopvang …) of 
de opwaardering van de voorzieningen (zoals een hogere 
verblijfscategorie of reisklasse). De G.M.® kan de datum 
van vertrek of zijn bestemming ook langer dan 14 dagen 
voor de geplande vertrekdatum zonder kosten wijzigen 
naar maximaal 7 dagen vóór of maximaal 7 dagen na 
de oorspronkelijk geplande datum, op voorwaarde dat 
de waarde van het gewijzigde verblijfsarrangement ten 
minste gelijk is aan die van het oorspronkelijk geboekte 
verblijfsarrangement. Dat is mogelijk voor zover er 
plaats beschikbaar is en geldt niet voor Rondreizen 
by Club Med® en verblijfsarrangementen met een 
lijnvlucht, een budgetvlucht of een vlucht met TUIFLY. Een 
wijzigingsverzoek door een G.M.® wordt geacht aanvaard 
te zijn door alle G.M.s® in het dossier.
Als de gewenste wijzigingen betrekking hebben op een 
van de bovengenoemde gevallen, wordt een nieuwe 
reisovereenkomst opgemaakt en worden wijzigingskosten 
in rekening gebracht op basis van het volgende barema:

Datum van 
verandering 
(vertrek-

datum niet 
inbegrepen)

180 
dagen 
voor 

vertrek

179d 
tot 45d 
voor 

vertrek

44d tot 
30d 
voor 

vertrek

29d 
tot 8d 
voor 

vertek

Van 7 
dagen 
tot 

vertek 

Wijzigings-
kosten per 

persoon (pak-
ket zonder 
vervoer, of 

met vervoer 
via gechar-

terde vlucht 
of trein)

40€ 100 € 25%* 50%* 90%*

Wijzigings-
kosten per 
persoon 

voor vervoer 
met een 

lijnvlucht, low 
cost-vlucht of 

TUIFLY-
vlucht

40 € + 
Werkelijke 

kosten 
van de 

luchtvaart-
maat-

schappij

100 € + 
Werkelijke 

kosten 
van de 

luchtvaart-
maat-

schappij

25%** + 
Werkelijke 

kosten 
van de 

luchtvaart-
maat-

schappij

50%** + 
Werkelijke 

kosten 
van de 

luchtvaart-
maat- 

schappij

90%** + 
Werkelijke 

kosten  
van de 

luchtvaart-
maat-

schappij

* van de totale prijs van het arrangement
**van de totale prijs van het arrangement zonder vervoer

ArrAngement gereserveerd met de ‘hAppy first’-
AAnbieding 

Indien de wijziging gaat over een verandering van Resort 
of Villa/Appartementchalet en/of vertrek-/terugkeerdatum, 
kan de G.M.® van de ‘Happy First-aanbieding genieten als 
deze toepasbaar is op het moment dat de overeenkomst 
gewijzigd wordt (zie voorwaarden van de aanbieding). 
Bovendien bestaan de wijzigingskosten per persoon uit: 
Werkelijke kosten luchtvaartmaatschappij voor lijnvlucht, 
chartervlucht of TUIFLY vlucht.
Indien dit percentage naar beneden herzien wordt (de 
Luchtvaartmaatschappijen beslissen hierover), zal dit 
nieuwe percentage toegepast worden op de prijs voor de 
G.M.®.
De ‘Happy First’-korting die toepasbaar is op de nieuwe 
overeenkomst wordt opnieuw berekend op basis van het 
bedrag van het nieuwe geboekte verblijfsarrangement.

4.1.2. Annulering door de g.m.®

4.1.2.1 AnnuleringsvoorwAArden AccommodAties 

In geval van annulering door alle G.M.s® van het 
arrangement ‘per accommodatie’ of door een G.M.® 
van een verblijfsarrangement voor één persoon, betaalt 
Club Med® het betaalde bedrag (de jaarlijkse bijdrage 
wordt alleen bij uitzondering of in geval van overmacht 
terugbetaald) terug, verminderd met het bedrag van de 
annuleringskosten volgens onderstaande tabel.
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worden aangeboden.
De G.M.® betaalt hiervoor een toeslag op de 
prijs van het arrangement. Hiervoor gelden de 
verkoopvoorwaarden van het arrangement (zoals de 
annulerings-, onderbrekings- en wijzigingsvoorwaarden), 
tenzij bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. 
Praktische informatie over de excursies (datum, tijdstip 
…) worden in het Resort bekendgemaakt. 

8. onderbreking tijdens het verblijf 

Bij een onderbreking van het verblijf en/of als de G.M.® 
geen gebruik maakt van bepaalde voorzieningen die in 
het arrangement zijn inbegrepen of die hij bij de boeking 
voor een meerprijs heeft gereserveerd (zoals een skipas, 
skilessen, cursussen, Baby Club Med®, Petit Club Med®, 
Spa-arrangementen, excursies, skimateriaal ...), heeft hij 
geen recht op terugbetaling of op een tegoedbon. Dat 
geldt ook voor de annulering van een Rondreis vanuit 
het Resort.
De verklaring dat de G.M.® het Resort voortijdig 
heeft verlaten of geen gebruik heeft gemaakt van een 
of meer van bovenbedoelde voorzieningen, kan in geen 
geval worden beschouwd als bewijs voor enig recht op 
terugbetaling. 

9.wijziging vAn het ArrAngement door 
club med®

9.1 wijziging vAn het ArrAngement door club 
med®

Indien Club Med® na het vertrek een of meer wezenlijke 
onderdelen van de reisovereenkomst niet kan uitvoeren, 
belooft Club Med® om al het mogelijke te doen om de 
oorspronkelijk geplande voorzieningen te vervangen 
en de eventuele hogere kosten voor deze nieuwe 
voorzieningen volledig voor zijn rekening te nemen.
Als deze nieuwe voorzieningen goedkoper zijn dan 
degene die de G.M.® oorspronkelijk heeft betaald, dan 
krijgt hij het verschil bij terugkomst volledig terugbetaald. 
De G.M.® kan de vervangende voorziening die hem 
op de bovengenoemde wijze wordt aangeboden alleen 
weigeren om gegronde redenen. Als Club Med® geen 
vervangende voorziening kan aanbieden of indien de 
G.M.® deze om gegronde redenen weigert, krijgt de 
G.M.®, zonder extra kosten, een vervoerbewijs voor een 
vergelijkbare terugreis naar de plaats waar hij vertrokken 
is of naar een andere plaats waarover Club Med® en de 
G.M.® het eens zijn geworden. 

9.2 non-conformiteit  vAn de overeenkomst

Indien de G.M.® ter plaatse een non-conformiteit 
vaststelt moet hij dit zo snel mogelijk aan de receptie 
van het Resort melden; de contactgegevens zijn op de 
verkoopovereenkomst te vinden.

 Club Med® kan evenwel niet aansprakelijk gesteld 
worden voor non-conformiteiten die toe te schrijven zijn 
aan de G.M.®, een derde die niet bij de uitvoering van 
de in het arrangement begrepen diensten is betrokken 
of als gevolg van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.  

- In geval van non-conformiteit van een dienst:  verhelpt 
Club Med® de non-conformiteit tenzij dit onmogelijk 
is of indien de oplossing onevenredig hoge kosten met 
zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non-
conformiteit en de waarde van de desbetreffende diensten. 
In dat geval kent Club Med® een prijsvermindering toe.  
Indien Club Med® niet aan de non-conformiteit verhelpt, 
weigert de non-conformiteit te verhelpen of indien een 
onmiddellijke oplossing vereist is kan de G.M.® de non-
conformiteit zelf verhelpen en om terugbetaling van de 
nodige uitgaven verzoeken.

- In geval van non-conformiteit van een groot deel van 
de services: verbindt Club Med® zich ertoe om al het 
mogelijke te doen om aan de G.M.® andere passende 
voorzieningen voor te stellen die van gelijkwaardige 
of hogere kwaliteit zijn. Indien de voorzieningen van 
mindere kwaliteit zijn, zal Club Med® een gepaste 
prijsvermindering toekennen.

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de uitvoering van het arrangement en 
indien Club Med® niet hieraan binnen een redelijke 
termijn kan verhelpen, kan de G.M.® de overeenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen 
en om een prijsvermindering en/of een afzonderlijke 
schadevergoeding verzoeken.

9.3 de g.m.® ondervindt ter plAAtse problemen

Indien de G.M.® ter plaatse moeilijkheden ondervindt 
kan hij om hulp vragen aan de receptie van het Resort 
of aan een andere contactpersoon waarvan de gegevens 
vermeld staan op de verkoopovereenkomst.

10. wAArdevolle voorwerpen

We raden de G.M.® aan om tijdens zijn verblijf geen 
waardevolle voorwerpen, identiteitspapieren of sieraden 
onbeheerd achter te laten in zijn kamer.
Club Med® is niet aansprakelijk voor diefstal van 

waardevolle voorwerpen of sieraden die niet in het 
kluisje van de kamer of in de centrale kluis van het Resort 
zijn geplaatst. De verzekering van Club Med® vergoedt 
diefstal van deze voorwerpen alleen indien braak wordt 
vastgesteld. De G.M.® moet zelf aangifte doen bij de 
plaatselijke overheid. Bovengenoemde voorwerpen 
mogen nooit in de (al dan niet afsluitbare) kastjes in het 
Resort worden bewaard.

11. foto’s

Van meerderjarige en minderjarige G.M.s® worden 
tijdens hun verblijf mogelijk foto’s en films gemaakt. De 
foto’s kan de G.M.® ter plaatse kopen. De films worden 
gemaakt ter vermaak om in het Resort te laten zien.
Een afdruk of vertoning van een foto of film met zijn 
beeltenis in het Resort is eenmalig. Alle films en foto’s 
die van hem gemaakt zijn en die eventueel getoond zijn, 
worden na zijn vertrek niet meer vertoond en worden 
vernietigd. Als een G.M.® niet wil worden gefotografeerd 
of gefilmd tijdens zijn verblijf, moet hij dit vooraf 
schriftelijk aan Club Med® laten weten.

ANDERE BEPALINGEN
12. AAnsprAkelijkheid

Club Med® is in geen geval aansprakelijk voor 
omstandigheden als gevolg van overmacht, voor de 
niet-levering van in de reisovereenkomst genoemde 
voorzieningen door een andere partij en voor een 
niet-correcte uitvoering van de reisovereenkomst die 
aan G.M.s® te wijten is. We wijzen erop dat externe 
aanbieders altijd als enige aansprakelijk zijn voor de 
voorzieningen die ze organiseren buiten het verband van 
Club Med® (sporten, excursies ...), vervoer van en naar 
de bestemming, en alle andere diensten die ze leveren op 
verzoek van de G.M.®. Club Med® is hiervoor dan ook 
niet aansprakelijk.
 Voor de wifiverbinding geldt dat de gebruiker de 
gebruiksvoorwaarden van de provider aanvaardt. 
Indien Club Med® aansprakelijk wordt gesteld, is zijn 
aansprakelijkheid op basis van internationale verdragen 
(meer bepaald de verdragen van Warschau en Montreal 
voor vliegverkeer) beperkt door de aansprakelijkheid van 
zijn eigen dienstverleners. 
De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen 
waarmee wordt gevlogen in het kader van uw arrangement 
en die van hun agentschappen of medewerkers is, in geval 
van schade en bij alle soorten klachten over het vervoer 
van passagiers en bagage door de lucht, beperkt volgens 
wat bepaald is in hun vervoersvoorwaarden. Deze 
voorwaarden moeten zijn opgesteld in overeenstemming 
met de geldende internationale verdragen op dit vlak 
(verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 en verdrag 
van Montreal van 28 mei 1999) en/of de Europese 
verordeningen 2027/97 van 9 oktober 1997, 889/2002 van 
30 mei 2002, 261/2004 van 11 februari 2004, 1107/2006 
van 5 juli 2006 en 1008/2008 van 28 september 2008. 
Die verordeningen regelen de aansprakelijkheid van de 
in de Europese Unie gevestigde luchtvaartmaatschappijen 
bij nationaal of internationaal vervoer. In dit verband 
benadrukt Club Med® dat volgens de bovengenoemde 
regels er geen financiële limieten gelden op het vlak 
van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij 
voor de geleden schade als passagiers overlijden of een 
lichamelijk letsel oplopen bij een ongeluk aan boord van 
het vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen. Voor schade 
tot 113.100 SDR (‘bijzondere trekkingsrechten’ – kijk 
voor de waarde in euro op http://www.imf.org/external/
np/fin/data/rms_sdrv.aspx) kan de luchtvaartmaatschappij 
vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten, tenzij 
de vervoerder bewijst dat de schade werd veroorzaakt 
door de schuld van het slachtoffer.
Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij zich 
tegen een vordering verzetten of haar aansprakelijkheid 
beperken als zij of haar agentschappen kunnen bewijzen 
dat ze alle redelijke maatregelen getroffen hebben 
om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid 
verkeerden om dat te doen. De vervoerder betaalt 
uiterlijk 15 dagen nadat de identiteit van de natuurlijke 
persoon die recht heeft op een schadevergoeding is 
vastgesteld, een voorschot dat toereikend moet zijn 
om de onmiddellijke economische noden te lenigen en 
dat evenredig is aan het geleden nadeel. In geval van 
overlijden moet dit voorschot ten minste 16.000 SDR 
per reiziger bedragen. Dat voorschot betekent evenwel 
niet dat enige aansprakelijkheid wordt erkend. Het mag 
worden verrekend met elk bedrag dat later op basis 
van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij 
wordt uitgekeerd. Dit voorschot hoeft niet te worden 
terugbetaald, tenzij de schade de schuld is van het 
slachtoffer of als degene die het voorschot ontvangen 
heeft geen recht had op een schadevergoeding.
Bij vertraging of annulering van de vlucht of als 
een passagier wordt geweigerd aan boord, is de 
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk volgens de 
voorwaarden en binnen de limieten die zijn gesteld in 
de Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 
(van toepassing op passagiers die vertrekken vanuit een 
luchthaven op het grondgebied van een lidstaat van de 
Europese Unie en op passagiers die vertrekken vanuit een 
luchthaven in een derde land naar een luchthaven op het 
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, tenzij 
de passagiers bepaalde voordelen of een compensatie 
hebben ontvangen of bijstand hebben gekregen in 

dat derde land, indien de luchtvaartmaatschappij 
een communautaire luchtvaartmaatschappij 
is). In deze verordening staat welke bijstand de 
luchtvaartmaatschappij de betrokken passagiers moet 
bieden en het bedrag van de compensatie waarop ze 
recht hebben. Als de passagiers vertraging oplopen, moet 
de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding betalen, 
tenzij ze alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de 
schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde 
om dat te doen. Krachtens het verdrag van Montreal is de 
aansprakelijkheid bij vertraging van de passagiers beperkt 
tot 4694 SDR. In geval van vertraging van bagage is de 
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor de schade, 
tenzij ze alle redelijke maatregelen getroffen heeft 
om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid 
verkeerde om dat te doen. De aansprakelijkheid bij 
vertraging van bagage bedraagt maximaal 1131 SDR. 
Bij vernietiging, verlies of beschadiging van bagage is de 
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk tot een bedrag 
van  1131 SDR. Wanneer het aangegeven bagage betreft, 
is de luchtvaartmaatschappij ook aansprakelijk als ze niet 
in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd 
was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is 
de luchtvaartmaatschappij alleen aansprakelijk als ze in 
gebreke is gebleven. Er kan een hogere aansprakelijkheid 
gelden als de passagier voor hij aan boord ging een speciale 
verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding 
heeft betaald. In geval van verlies of beschadiging van 
aangegeven bagage en in geval van vertraging van bagage 
moet de passagier dit door de luchtvaartmaatschappij 
laten vaststellen voordat hij de luchthaven verlaat en 
hiervan een bewijs vragen. Daarna moet hij binnen 
respectievelijk 7 en 21 dagen na de datum waarop hij 
over de bagage had moeten beschikken, een schriftelijke 
klacht indienen. Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert niet dezelfde is als de maatschappij 
waarmee het contract werd gesloten, kan de passagier 
een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan 
elk van beide maatschappijen richten. Als de naam of 
code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, 
moet een gerechtelijke procedure om schadeloosstelling 
te verkrijgen worden gestart binnen twee jaar na het 
tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip 
waarop het vliegtuig had moeten aankomen. Aangezien 
de burgerlijke aansprakelijkheid (ongeval, incident, 
diefstal) per land kan verschillen, raadt Club Med® 
de G.M.® ten zeerste aan om hiervoor een aparte 
verzekering te sluiten. Club Med® raadt de G.M.® 
ook aan om geen waardevolle voorwerpen, contant 
geld, sieraden, fototoestellen, videocamera’s, sleutels of 
identiteitspapieren achter te laten in de bagage die hij 
aan de luchtvaartmaatschappij afgeeft en in elk geval te 
zorgen dat zijn bagage waterdicht en op slot is.
Indien de G.M.® zich niet aan de regels houdt, behoudt 
Club Med® zich het recht voor – onverminderd 
het recht van Club Med® om schadevergoeding te 
eisen voor de geleden schade – om alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen tegen de overtreder. De G.M.® 
wordt dan meer bepaald verwijderd uit het Resort en op 
de ‘incidentenlijst’ geplaatst.
Als de G.M.® op deze lijst staat, houdt dat in dat hij 
de eventueel beschikbare voordelen verliest en dat 
alle verblijfsarrangementen die hij mogelijk al heeft 
gereserveerd worden geannuleerd. De annulering wordt 
dan beschouwd als een annulering door de G.M.®.

13. klAchten

Gelieve ons uw eventuele klachten over het arrangement 
binnen de 30 dagen na het einde van de verbruiksperiode 
van het arrangement te laten toekomen op zodanige 
wijze dat de ontvangst ervan kan worden bevestigd. Op 
onze website www.clubmed.be vindt u onder de rubriek 
"Contact" een formulier dat u kunt gebruiken om uw 
klacht in te dienen. Voor Nederland stuurt u uw email 
naar: klantenservice@clubmed.com.
Nadat u de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de 
Klantendienst en indien u binnen een redelijke termijn 
geen antwoord heeft ontvangen dat bevredigend is voor 
beide partijen, kunt u via het platform http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ uw klacht indienen indien het om een 
online reservering gaat. 
Klachten die verband houden met de schadeverzekering 
of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Club 
Med® moeten schriftelijk ingediend zijn geweest in 
het Resort vóór het vertrek uit het Resort, bij de 
verantwoordelijke van de Rondreis, of in voorkomend 
geval bij de vervoerder indien het geschil voorvalt tijdens 
het vervoer op de heen- of terugreis dat door Club 
Med® georganiseerd werd.
Onverminderd het bovenstaande moeten alle 
klachten rechtstreeks verstuurd worden aan de 
verzekeringsmakelaar MARSH - Tour Ariane - La Défense 
9 - 92088 Parijs La Défense Cedex Frankrijk.

14. persoonsgegevens 

Bij de eerste boeking bij Club Med® krijgt de G.M.® 
een lidmaatschapsnummer dat gemeenschappelijk is voor 
alle leden van zijn gezin (maximaal twee volwassenen die 
gehuwd zijn of verklaren dat ze samenwonen op hetzelfde 
adres in België, en hun minderjarige kinderen) of, bij 
gebrek daaraan, een persoonlijk lidmaatschapsnummer. 
Dat nummer wordt gebruikt voor toegang tot de 
boekingen en persoonsgegevens van de G.M.®. De 
G.M.s® moeten dat nummer dus geheimhouden of 

een persoonlijk lidmaatschapsnummer vragen als hun 
gezinssituatie verandert. Club Med® is niet aansprakelijk 
voor schade als het nummer wordt bekendgemaakt of 
gebruikt en dit niet aan de onderneming toe te schrijven 
is. 
Bij het sluiten van de overeenkomst gaat de G.M.® 
ermee akkoord om zijn persoonsgegevens ("Gegevens") 
mee te delen aan Club Med® SAS. Club Med® SAS is 
verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens en 
gebruikt deze om de commerciële relatie met de G.M.® 
te beheren volgens de uitvoering van de overeenkomst 
en de rechtmatige belangen van Club Med® met als 
doel haar diensten en tools (studies, deduplicatie, 
anonimisering, technische testen enz) te verbeteren, te 
optimaliseren en te personaliseren. De G.M.® die de 
overeenkomst sluit met Club Med® garandeert dat hij 
de toestemming heeft van de andere G.M.s® om hun 
Gegevens mee te delen voor dezelfde bovengenoemde 
doeleinden. Voor deze doeleinden kunnen de Gegevens 
overgedragen worden aan entiteiten van de Club Med® 
Groep en aan haar dienstverleners (vervoerbedrijven, 
verzekeringen, douane, onderaannemers, financiële 
instellingen, technische toeleveranciers enz) binnen en 
buiten de Europese Unie. Voor overdrachten naar landen 
die geen adequaat beveiligingsniveau hebben, zullen de 
overdrachten gebeuren met de nodige garanties (zoals de 
modelcontractbepalingen van de Europese Commissie) 
die de G.M.® kan opvragen op het adres van de DPO dat 
hieronder vermeld staat. 
Bovendien deelt Club Med® aan de G.M.® mee 
dat in sommige Resorts om veiligheidsredenen 
videobewakingssystemen geïnstalleerd zijn met 
inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
De Gegevens worden net zo lang bewaard. Als nodig 
is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt 
worden.
Iedere G.M.® heeft het recht om bij Club Med® - 
Klantendienst - 11 rue de Cambrai 75019, Parijs Cedex, 
Frankrijk - zijn Gegevens te consulteren, te verbeteren, 
te laten verwijderen en/of over te dragen en, ingeval 
daarvoor een redelijke grond bestaat, verzet aan te 
tekenen tegen de verwerking van zijn Gegevens. De 
G.M.® kan ook bepalen wat er met zijn Gegevens moet 
gebeuren bij overlijden. De G.M.® kan deze rechten laten 
gelden door een kopie van zijn identiteitsbewijs bij zijn 
schriftelijk verzoek in te sluiten.  Bij klachten kan hij zich 
wenden tot de toezichthoudende autoriteit (CNIL) of 
tot de Data Protection Officer van Club Med®:  DPO - 
Service Relation Client - 11 rue de Cambrai 75019, Parijs 
Cedex, Frankrijk. 
Indien een G.M.® verzet aantekent tegen het verzamelen, 
het registreren of het overdragen aan derden, ook in 
andere landen, van zijn Gegevens die nodig zijn voor de 
verkoop of de uitvoering van de overeenkomst en de 
desbetreffende voorzieningen, leidt dit de facto er toe 
dat Club Med® niet kan garanderen dat de gevraagde 
voorziening gedeeltelijk of volledig uitgevoerd kan 
worden. 
Iedere G.M.® wordt verzocht het Privacybeleid van Club 
Med® te raadplegen op  www.clubmed.be en www.
clubmed.nl voor verdere gedetailleerde informatie over 
de verwerking van zijn Gegevens.
Indien de G.M.® een arrangement boekt voor andere 
personen, garandeert hij dat hij hun toestemming 
daarvoor heeft en hen zal informeren over de verwerking 
van hun Gegevens en hun rechten krachtens dit artikel.
Indien u niet telefonisch gecontacteerd wenst te 
worden voor commerciële doeleinden, kunt u zich gratis 
inschrijven op de "Bel-Me-Niet-Meer"-lijst via de website 
https://www.dncm.be/nl en voor Nederland is dit: bel-me-
niet.nl.

15. hulpverlening

De hulpverlening wordt verzorgd door EUROP 
ASSISTANCE en niet door Club Med®. Door de boeking 
bij Club Med® of via een reisagent zijn de G.M.s® bij 
EUROP ASSISTANCE verzekerd voor hulpverlening aan 
personen tijdens het verblijf of de reis (inclusief tijdens 
vervoer door Club Med®) en tijdens de eigen heen- en 
terugreis.

15.1. definities

15.1.1. verzekerde

Onder ‘verzekerde’ wordt verstaan: iedere persoon die 
zich verplaatst en/of ergens verblijft in het kader van een 
vervoerovereenkomst en/of een verblijfsovereenkomst 
die rechtstreeks is/zijn afgesloten bij Club Méditerranée 
of via een reisagent.

15.1.2. woonplAAts

Onder ‘woonplaats van de verzekerde’ wordt verstaan: de 
hoofdverblijfplaats die als domicilie op de belastingaangifte 
van de G.M.® vermeld staat.

15.1.3. fAmilielid

Onder ‘Familielid’ wordt verstaan: de wettelijke of 
feitelijke partner die op hetzelfde adres woont, de 
kinderen, de broers, de zussen, de vader, de moeder, een 

van de schoonouders, een van de kleinkinderen of een 
van de grootouders. 
15.1.4. lAnd vAn herkomst

Onder ‘land van herkomst van de verzekerde’ wordt het 
land van zijn woonplaats verstaan.

15.2. voorwAArden voor hulpverlening

Om in aanmerking te komen voor hulpverlening door 
EUROP ASSISTANCE moet de G.M.®:
- onmiddellijk contact opnemen met EUROP 
ASSISTANCE:
Telefoon: +33 1 41 85 84 86
Fax: +33 1 41 85 85 71
- EUROP ASSISTANCE om toestemming vragen voor hij 
op eigen initiatief handelt of kosten maakt;
- alle details over de afgesloten overeenkomst verstrekken;
- zich houden aan de door EUROP ASSISTANCE 
aanbevolen oplossingen;
- alle originele bewijsstukken voorleggen van de gemaakte 
kosten waarvoor hij een vergoeding vraagt. In geval van 
een valse verklaring behoudt EUROP ASSISTANCE zich 
het recht voor om de nodige stappen te ondernemen 
in verband met zijn verplichtingen voor de lopende 
overeenkomsten en in voorkomend geval de terugbetaling 
te weigeren of de terugbetaling van de kosten te eisen.

15.3. geogrAfische dekking

Deze hulpverleningsovereenkomst (‘overeenkomst’) 
biedt de G.M.(s)®, ook ‘verzekerde(n)’ genoemd, dekking 
in de hele wereld.

15.4. geldigheidsduur vAn de dekking

De dekking voor hulp aan personen geldt vanaf de 
afreisdatum tot en met de geplande dag van thuiskomst 
voor een periode van maximaal 3 maanden.
Vanaf de dag waarop de reisovereenkomst wordt gesloten 
biedt ons adviesteam reisinformatie aan. De verzekerde 
kan hiervan dan ook al vóór de afreisdatum gebruikmaken. 
De geldigheid van deze overeenkomst is afhankelijk van 
de kaderovereenkomst die EUROP ASSISTANCE en 
Club Med® met elkaar hebben afgesloten. Bij ontbinding 
hiervan vervalt deze hulpverleningsovereenkomst van 
rechtswege.

15.5. vervoerbewijzen

Als uit hoofde van deze overeenkomst vervoer wordt 
geregeld en betaald, verleent de verzekerde EUROP 
ASSISTANCE als enige het recht om gebruik te maken 
van de vervoerbewijzen die in zijn bezit zijn. Bovendien 
belooft hij om EUROP ASSISTANCE de bedragen terug 
te betalen die hij vergoed krijgt door de organisatie die 
de vervoerbewijzen heeft uitgegeven.

15.6. hulpverlening

15.6.1. hulp AAn personen

15.6.1.1. VerVoer/repatriëring

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond 
raakt tijdens een reis in een van de door deze 
hulpverleningsovereenkomst gedekte landen, nemen 
de artsen van EUROP ASSISTANCE contact op met de 
plaatselijke arts die de verzekerde heeft onderzocht 
naar aanleiding van de ziekte of het ongeval. De artsen 
van EUROP ASSISTANCE vragen bij de plaatselijke arts 
en eventueel bij de behandelende geneesheer van de 
verzekerde alle nodige informatie om de beste beslissing 
in het belang van diens gezondheid te kunnen nemen. 
Dankzij deze informatie kan EUROP ASSISTANCE op 
basis van de uitsluitend op medische gronden genomen 
beslissing van de artsen van EUROP ASSISTANCE het 
vervoer regelen voor de terugkeer van de verzekerde 
naar zijn woonplaats of zijn vervoer naar een geschikt 
ziekenhuis dicht bij zijn woonplaats. Dit met speciaal 
ziekenvervoer, een ziekenwagen, een trein (zit- of 
slaapplaats in eerste klasse), een lijnvliegtuig of een 
ambulancevliegtuig en voor zover nodig onder medisch 
toezicht.
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de 
verzekerde eerst naar het dichtstbijzijnde medisch 
centrum te vervoeren voor hij naar een instelling dichter 
bij zijn woonplaats kan worden overgebracht.
De medische dienst van EUROP ASSISTANCE kan een 
plaats reserveren in de instelling waar de verzekerde 
moet worden opgenomen. Bij de beslissing over het 
vervoer, de keuze van het vervoermiddel en de eventuele 
plaats van ziekenhuisopname wordt uitsluitend rekening 
gehouden met het medische belang van de verzekerde en 
de geldende gezondheidsvoorschriften.
De informatie die de plaatselijke artsen of de 
behandelende geneesheer heeft verstrekt, zijn uitermate 
belangrijk en helpen EUROP ASSISTANCE om de juiste 
beslissing te nemen. In dat verband wordt uitdrukkelijk 
overeengekomen dat de definitieve beslissing in het 
belang van de gezondheid van de verzekerde in laatste 
instantie door de artsen van EUROP ASSISTANCE wordt 
genomen om een geschil tussen medische deskundigen te 
voorkomen. Als de verzekerde weigert om de oplossing 
te aanvaarden die de artsen van EUROP ASSISTANCE 

als meest geschikte aanbevelen, ontheft hij EUROP 
ASSISTANCE nadrukkelijk van elke aansprakelijkheid. Dit 
geldt onder meer als hij met eigen vervoer terugkeert of 
als zijn gezondheidstoestand verergert.

15.6.1.2. terugkeer Van de reisgenoten

Als een verzekerde wordt gerepatrieerd, regelt en betaalt 
EUROP ASSISTANCE de terugkeer van een reisgenoot 
en/of van de meereizende minderjarige kinderen per trein 
in eerste klasse of per vliegtuig in economy class indien 
ter plaatse niemand voor hen kan zorgen. 

15.6.1.3. VerVroegde terugkeer

15.6.1.3.1. VerVroegde terugkeer in geVal Van 
hospitalisatie Van een familielid

Tijdens uw verblijf verneemt u dat een familielid 
onverwachts en om ernstige redenen gehospitaliseerd 
is. Om zo snel mogelijk naar het ziekbed van de 
gehospitaliseerde persoon in uw land van herkomst te 
kunnen gaan, organiseren en betalen wij uw terugreis 
naar uw land van herkomst alsook de terugreis van 2 
meereizende verzekerden per trein in eerste klasse of 
per vliegtuig in economy class.
Bij gebrek aan bewijsstukken (van hospitalisatie of 
verwantschap) binnen een termijn van maximaal 30 
dagen, behouden wij ons het recht voor om al deze 
voorzieningen te factureren.

15.6.1.3.2. Vervroegde terugkeer in geval van 
overlijden van een familielid

Tijdens uw verblijf verneemt u het overlijden van een 
familielid. Om de uitvaart bij te kunnen wonen in uw land 
van herkomst, organiseren en betalen wij uw terugreis 
naar uw land van herkomst alsook de terugreis van 2 
meereizende verzekerden per trein in eerste klasse of per 
vliegtuig in economy class. Bij gebrek aan bewijsstukken 
(overlijdensakte of bewijs van verwantschap) binnen een 
termijn van maximaal 30 dagen, behouden wij ons het 
recht voor om al deze voorzieningen te factureren.

15.6.1.3.3. VerVroegde terugkeer in geVal Van schade 
aan uw woonplaats

U verneemt dat omwille van overstroming, brand of 
inbraak in uw huis tijdens uw verblijf uw aanwezigheid om 
administratieve redenen noodzakelijk is.
Wij organiseren en betalen uw terugreis naar uw 
woonplaats, in eerste klas voor een treinreis en in 
Economy Class voor een vliegtuigreis.  uw terugreis naar 
huis per trein in eerste klasse of per vliegtuig in economy 
class.
Bij gebrek aan bewijsstukken (schademelding bij de 
Verzekeraar, expertiserapport, proces-verbaal van 
de klacht, enz) binnen een termijn van maximaal 30 
dagen, behouden wij ons het recht voor om al deze 
voorzieningen te factureren.

15.6.1.4. aanwezigheid in geVal Van ziekenhuisopname

Als een verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen 
en zijn gezondheidstoestand niet toelaat dat hij binnen 
7 dagen wordt vervoerd, regelt en betaalt EUROP 
ASSISTANCE de heen- en terugreis van een van zijn 
naasten per trein in eerste klasse of per vliegtuig in 
economy class vanuit het land van herkomst van de 
verzekerde naar zijn ziekbed. EUROP ASSISTANCE 
neemt ook de hotelkosten (kamer en ontbijt) voor een 
bedrag van ten hoogste 80 euro (inclusief btw) per dag 
gedurende maximaal 10 nachten voor zijn rekening. 
EUROP ASSISTANCE betaalt de kosten voor eten en 
drinken niet.

15.6.1.5. Verblijf Van een reisgenoot

In geval van ziekenhuisopname van een verzekerde als 
gevolg van een gedekte gebeurtenis neemt EUROP 
ASSISTANCE de hotelkosten (kamer en ontbijt) van een 
of meerdere reisgenoten voor zijn rekening, met een 
maximum van:
- 80 euro per dag voor één meereizende persoon 
gedurende maximaal 10 dagen per gebeurtenis.
- 150 euro per dag voor een gezin gedurende maximaal 
10 dagen per gebeurtenis.

15.6.1.6. kosten Voor Verlenging Van het hotelVerblijf

Als de verzekerde vanwege zijn gezondheidstoestand niet 
kan worden vervoerd zoals bepaald in artikel 15.6.1.1. 
‘Vervoer/repatriëring’ en hij niet in staat is om op de 
aanvankelijk geplande datum naar zijn woonplaats te 
reizen, draagt EUROP ASSISTANCE bij aan de kosten 
voor verlenging van het hotelverblijf ter plaatse (kamer 
en ontbijt) van de verzekerden, een reisgenoot en de 
minderjarige kinderen die met hem meereizen, gedurende 
maximaal 10 dagen voor een bedrag van 80 euro (inclusief 
btw) per persoon en per dag. Hierbij geldt een maximum 
van 150 euro (inclusief btw) per dag en per gebeurtenis. 
Deze dekking geldt niet in combinatie met de dekking 
‘Aanwezigheid in geval van ziekenhuisopname’.



9897 Club Med Zon & Sneeuw Resorts

15.6.1.7. begeleiding Van de kinderen

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt 
tijdens een reis en hij door zijn gezondheidstoestand niet 
in staat is om te zorgen voor de kinderen jonger dan 15 
jaar die met hem meereizen, regelt en betaalt EUROP 
ASSISTANCE de heen- en terugreis, vanuit het land van 
herkomst van de verzekerde van een door hem aan te 
wijzen persoon (ook een werknemer van Club Med® in 
het Resort) of een hostess van EUROP ASSISTANCE. Die 
persoon brengt de kinderen met de trein (eerste klasse) 
of met het vliegtuig (economy class) terug naar huis. 
De kosten voor het vervoer van de kinderen zijn voor 
rekening van hun familie.

15.6.1.8. aanVullende Vergoeding Voor medische kosten

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt 
tijdens een reis in het buitenland, vergoedt EUROP 
ASSISTANCE de door hem in het buitenland gemaakte 
medische kosten die niet door het ziekenfonds en/of 
een andere verzekeringsmaatschappij worden vergoed, 
met een limiet van 75.000 euro. In alle gevallen geldt een 
eigen risico van 50 euro per verzekerde en per geval. 
De kosten voor tandheelkundige hulp worden volgens 
dezelfde voorwaarden vergoed tot maximaal 160 euro.
De verzekerde of zijn rechthebbenden beloven in dit 
verband om meteen na zijn/hun terugkeer in het land van 
herkomst alle noodzakelijke stappen te nemen om deze 
kosten te verhalen op de betrokken instanties.
EUROP ASSISTANCE gaat over tot uitkering van de 
hierboven genoemde vergoedingen op voorwaarde 
dat de verzekerde of zijn rechthebbenden bij EUROP 
ASSISTANCE (Service indemnisations -1, promenade de 
la Bonnette, 92633 GENNEVILLIERS Cedex, Frankrijk) 
de volgende documenten indient/indienen: 
- de originele afrekeningen van het ziekenfonds en/of een 
andere verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de 
ontvangen vergoedingen; 
- fotokopieën van de zorgnota’s met een overzicht van 
de kosten.
De volgende geneeskundige kosten geven recht op een 
aanvullende terugbetaling:
- erelonen van artsen;
- door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
- door een arts voorgeschreven lokaal vervoer met een 
ziekenwagen;
- ziekenhuisopname zolang de artsen van EUROP 
ASSISTANCE in overleg met de plaatselijke arts van 
mening zijn dat de verzekerde niet kan worden vervoerd. 
De aanvullende vergoeding voor ziekenhuisopname 
vervalt zodra EUROP ASSISTANCE in staat is om het 
vervoer te organiseren;
- dringende tandheelkundige behandelingen.

15.6.1.9. Voorschot op de kosten Van ziekenhuisopname

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt 
tijdens een reis in het buitenland en in het ziekenhuis is 
opgenomen, kan EUROP ASSISTANCE de kosten voor 
ziekenhuisopname voorschieten tot een bedrag van 
75.000 euro (inclusief btw), voor zover het gaat om:
- een behandeling die in overleg met de artsen van 
EUROP ASSISTANCE is voorgeschreven;
- zolang de artsen van EUROP ASSISTANCE in overleg 
met de plaatselijke arts van mening zijn dat de verzekerde 
niet kan worden vervoerd. Vanaf de dag waarop EUROP 
ASSISTANCE in staat is om het vervoer te organiseren, 
wordt geen enkel voorschot meer verleend. 
De verzekerde belooft in elk geval om dit voorschot 
30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur van 
EUROP ASSISTANCE terug te betalen aan EUROP 
ASSISTANCE. Deze verplichting geldt ook als de 
verzekerde een verzoek tot vergoeding heeft ingediend 
zoals bepaald in artikel 15.6.1.6.
Zodra de procedures zijn afgehandeld, betaalt EUROP 
ASSISTANCE vanzelfsprekend het verschil terug tussen 
het voorschot dat de verzekerde heeft terugbetaald aan 
EUROP ASSISTANCE en het bedrag dat het ziekenfonds 
en/of enige andere verzekeringsmaatschappij hem heeft 
uitbetaald, en dit tot de in artikel 15.6.1.6. genoemde 
maximumbedragen uit. Hierbij geldt als voorwaarde 
dat de verzekerde of zijn rechthebbenden de in artikel 
15.6.1.6. genoemde documenten heeft/hebben ingediend.

15.6.1.10. Vervoer na overlijden

Indien een verzekerde tijdens een reis overlijdt, regelt 
en betaalt EUROP ASSISTANCE het vervoer van 
de overledene naar de begraafplaats in zijn land van 
herkomst.
EUROP ASSISTANCE draagt ook alle kosten in verband 
met de voorbereiding en het aangepaste vervoer. 
Bovendien komt EUROP ASSISTANCE tot maximaal 
1500 euro (inclusief btw) tussen in de kosten van de 
doodskist, op vertoon van de originele factuur. Alle 
overige kosten (zoals voor de plechtigheid, de plaatselijke 
rouwstoet en de teraardebestelling) zijn voor rekening 
van de familie.

15.6.1.11. taxikosten 

In geval van ongeval draagt EUROP ASSISTANCE tot een 
bedrag van maximaal 75 euro per gebeurtenis bij aan 
de taxikosten van een verzekerde en/of een reisgenoot 
tussen het Resort en de zorginrichting.

15.6.1.12. opsturen Van geneesmiddelen

Als een verzekerde ter plaatse niet de geneesmiddelen 
kan krijgen die hij nodig heeft om een al begonnen 
behandeling voort te zetten, zoekt EUROP ASSISTANCE 
deze geneesmiddelen en verzendt het die naar zijn 
verblijfplaats (voor zover de plaatselijke en de Franse 
wetgeving dit toestaan).
EUROP ASSISTANCE betaalt de verzendkosten. 
De overige kosten (aankoop van geneesmiddelen, 
douanekosten …) zijn voor rekening van de verzekerde.

15.6.1.13. waarborgsom in strafzaken en honoraria 
Van een adVocaat

15.6.1.13.1 Voorschot Van de waarborgsom (alleen 
in het buitenland) 

Indien een verzekerde gerechtelijk wordt vervolgd 
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een 
verkeersongeval, kan EUROP ASSISTANCE de 
waarborgsom in een strafzaak tot een bedrag van 
maximaal 15.000 euro (inclusief btw) voorschieten. 
De verzekerde belooft om EUROP ASSISTANCE het 
voorschot terug te betalen binnen 30 dagen na ontvangst 
van de factuur of zodra de autoriteiten de waarborgsom 
hebben terugbetaald indien deze terugbetaling eerder 
plaatsvindt. Deze prestatie geldt niet voor gerechtelijke 
vervolging in het land van herkomst als gevolg van een 
verkeersongeval in het buitenland.

15.6.1.13.2 betaling Van het honorarium Van een 
adVocaat (alleen in het buitenland)

Indien een verzekerde gerechtelijk wordt vervolgd 
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een 
verkeersongeval, betaalt EUROP ASSISTANCE de 
advocaatkosten ter plaatse terug tot een bedrag van 
maximaal 3000 euro (inclusief btw), op voorwaarde dat 
de hem ten laste gelegde feiten volgens de wetten van het 
land niet met boetes worden bestraft.
Deze prestatie dekt de gerechtelijke vervolging in het 
land van herkomst van de verzekerde als gevolg van een 
verkeersongeval in het buitenland niet. Feiten die verband 
houden met een beroepsactiviteit zijn van deze waarborg 
uitgesloten.

15.6.2. reisAdvies/boodschAppendienst

15.6.2.1. REIsInfoRmatIE

De verzekerde kan telefonisch informatie inwinnen op 
het nummer: 01 41 85 84 86. EUROP ASSISTANCE 
verbindt de verzekerde met een deskundige adviseur die 
hem antwoord geeft op al zijn vragen over wettelijke en 
praktische zaken met betrekking tot zijn reis zoals:
• geneeskundige voorzorgsmaatregelen vóór vertrek 
(inentingen, medicijnen …);
• reisomstandigheden (vervoermogelijkheden …);
• informatie over de situatie ter plaatse (temperatuur, 
klimaat, voeding …).
Het adviesteam is elke dag van 9 uur tot 18 uur (Belgische 
tijd) te bereiken, behalve op zon- en feestdagen.

15.6.2.2. oVerbrengen Van dringende boodschappen

Indien een verzekerde tijdens zijn reis geen contact met 
iemand kan opnemen, brengt EUROP ASSISTANCE op de 
gewenste datum en het gewenste tijdstip een boodschap 
over. De verzekerde moet die boodschap vooraf 
telefonisch doorgeven op het nummer +33 1 41 85 81 13. 
De verzekerde kan op dat nummer ook een boodschap 
achterlaten. De persoon voor wie deze boodschap 
bestemd is, kan ze via de telefoon beluisteren.
OPGELET: deze dienst kan niet worden gebruikt 
voor gesprekken op kosten van de opgeroepene. 
EUROP ASSISTANCE is trouwens in geen enkel geval 
aansprakelijk voor de inhoud van de berichten. Die 
inhoud blijft onderworpen aan de Franse strafrechtelijke 
en administratieve wetgeving. Bij niet-naleving van deze 
wetgeving kunnen boodschappen worden geweigerd.

15.7. uitsluitingen

EUROP ASSISTANCE kan in geen geval de plaats innemen 
van de noodhulpdiensten ter plaatse.
Zijn van dekking uitgesloten en komen niet voor 
vergoeding in aanmerking:
• de gevolgen van situaties met gevaar voor epidemische 
besmetting; blootstelling aan besmettende biologische 
middelen; blootstelling aan chemische middelen van het 
type oorlogsmateriaal; blootstelling aan middelen die 
weerloos maken of blijvend neurotoxisch zijn waarvoor 
men in afzondering moet worden geplaatst of waarvoor 
preventieve maatregelen of specifiek toezicht door de 
internationale autoriteiten voor gezondheidszorg en/of 
de plaatselijke autoriteiten voor gezondheidszorg van het 
land waar u verblijft en/of de nationale autoriteiten van 
het land van herkomst gelden;
• de gevolgen van opzettelijk handelen of misleiding door 
uzelf, zelfdoding of een poging daartoe;
• het gebruik van medicijnen, drugs of verdovende 
middelen of soortgelijke producten die niet medisch 
voorgeschreven zijn, en alcoholmisbruik; 
• bestaande en/of eerder vastgestelde 
gezondheidstoestand en/of ziekte en/of letsels waarvoor 

de verzekerde is behandeld en binnen 6 maanden 
voorafgaand aan het verzoek om hulpverlening in het 
ziekenhuis opgenomen is geweest (inclusief dagopname), 
zowel als de toestand zich uit of verergert;
•  zonder onze toestemming gemaakte kosten of niet 
uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden van de 
reisovereenkomst genoemde kosten;
• kosten waarvoor geen originele bewijsstukken zijn 
ingediend;
• gebeurtenissen in landen die niet gedekt zijn onder 
deze verzekeringsovereenkomst of die zich voordoen na 
de geldigheidsduur van de verzekering of na de geplande 
duur van de buitenlandse reis;
• de gevolgen van incidenten bij het deelnemen aan en 
het trainen voor testen, races en wedstrijden met een 
motorvoertuig (of de testritten) op een baan waarvoor 
de overheid volgens de regelgeving een vergunning moet 
verlenen, zelfs als u gebruikmaakt van uw eigen voertuig;
• reizen met het oog op het verkrijgen van een diagnose 
en/of een medische behandeling of plastische chirurgie, 
en de gevolgen en kosten daarvan;
• het regelen en vergoeden van de terugreis zoals 
vermeld in het artikel ‘Vervoer/repatriëring’ voor kleine 
kwaaltjes die ter plaatse kunnen worden behandeld en 
die u niet beletten om uw reis voort te zetten;
• verzoeken om hulp bij voortplanting onder medische 
begeleiding of vrijwillige zwangerschapsonderbreking, en 
de daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten;
• verzoeken om hulp bij voortplanting of bevruchting 
ten behoeve van een andere, en de gevolgen en kosten 
daarvan;
• medische hulpmiddelen en protheses (tandprothese, 
gehoorapparaat, medische apparatuur);
• badenkuren, en de gevolgen en kosten daarvan;
• in uw eigen land gemaakte medische kosten;
• geplande ziekenhuisopnames, en de gevolgen en kosten 
daarvan;
• kosten voor optische hulpmiddelen (zoals een bril of 
contactlenzen);
• inentingen en inentingskosten;
• medische check-ups, en de gevolgen en kosten daarvan;
• cosmetische ingrepen, en de eventuele gevolgen en 
kosten daarvan;
• verblijf in een rusthuis, en de gevolgen en kosten 
daarvan;
• revalidatie, fysiotherapie, chiropractie, en de gevolgen 
en kosten daarvan; 
• medische of paramedische behandelingen en producten 
waarvan de therapeutische werking niet erkend is door 
de Franse wetgever, en de kosten daarvan;
• check-ups met het oog op de voortijdige herkenning 
van een aandoening, regelmatige behandelingen of 
analyses, en de gevolgen en kosten daarvan; 
• de opsporing van en hulp aan personen op zee of in 
de bergen;
• de opsporing van en hulp aan personen in de woestijn, 
en de kosten daarvan;
• kosten van te zware bagage tijdens luchtvervoer en de 
kosten voor het vervoeren van bagage die niet met u 
kan meereizen;
• annuleringskosten van de reis;
• restaurantkosten;
• douanekosten.

15.8. uitsluiting vAn AAnsprAkelijkheid en 
overmAcht

EUROP ASSISTANCE kan in geen geval de plaats innemen 
van de noodhulpdiensten ter plaatse.
De algemene uitsluitingen van de verzekering zijn de 
uitsluitingen voor alle hulpverlening beschreven in deze 
algemene voorwaarden. Zijn uitgesloten: 
• burgeroorlogen, buitenlandse oorlogen, opstanden, 
volksprotesten; 
• de vrijwillige deelname van een verzekerde aan 
opstanden, stakingen, vechtpartijen of ander voorvallen; 
• de gevolgen van een atoomkernreactie of elke vorm 
van straling afkomstig van een radioactieve energiebron; 
• behoudens afwijking: een aardbeving, een 
vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming 
of natuurramp, behalve in het kader van de bepalingen 
voortvloeiend uit de Franse wet nr. 82-600 van 13 juli 
1982 betreffende schadeloosstelling van de slachtoffers 
van natuurrampen (voor verzekeringswaarborgen); 
• de gevolgen van het gebruik van niet medisch 
voorgeschreven medicijnen, drugs, verdovende middelen 
en soortgelijke producten, en alcoholmisbruik; 
• opzettelijke daden van u die de verzekeringsdekking tot 
gevolg kunnen hebben.
Personenvervoerders (waaronder 
luchtvaartmaatschappijen) leggen mensen met bepaalde 
ziekten of zwangere vrouwen bepaalde beperkingen op 
die tot het moment van het vertrek gelden en zonder 
voorafgaand bericht kunnen worden gewijzigd (voor 
de luchtvaartmaatschappijen: medisch onderzoek, 
doktersverklaring ...).
De terugreis van deze mensen is alleen mogelijk als 
de vervoerder bereid is hen te vervoeren en er geen 
negatief doktersadvies in verband met de gezondheid van 
de verzekerde of het ongeboren kind is afgegeven volgens 
de voorwaarden in het artikel ‘Vervoer/repatriëring’.

15.9. subrogAtie

EUROP ASSISTANCE treedt voor de vergoedingen die 
het heeft betaald en voor de diensten die het heeft 

verleend in de plaats van de verzekerde wat diens 
rechten en handelingen betreft ten opzichte van degene 
die verantwoordelijk is voor het feit dat aan de basis 
ligt van de tussenkomst door EUROP ASSISTANCE. 
Voor verleende diensten die geheel of gedeeltelijk zijn 
verzekerd bij een andere verzekeringsmaatschappij of 
instelling, treedt EUROP ASSISTANCE in de plaats van de 
verzekerde wat diens rechten en handelingen betreft ten 
opzichte van deze verzekeringsmaatschappij of instelling.
Vorderingen als gevolg van deze overeenkomst verjaren 
binnen een termijn van twee jaar vanaf de gebeurtenis die 
daartoe aanleiding geeft.

15.10. Voorschrift

Elke actie die voortvloeit uit deze overeenkomst wordt 
voorgeschreven binnen een periode van twee jaar vanaf 
het feit dat aanleiding heeft gegeven tot deze gebeurtenis.

15.11. klAchten 

EUROP ASSISTANCE heeft zijn maatschappelijke zetel 
als domicilie gekozen. 
In het geval van klachten of geschillen kunt u zich 
richten tot de "Service Remontées Clients" van EUROP 
ASSISTANCE - 1, promenade de la Bonnette - 92633 
Gennevilliers Cedex, Frankrijk. 
Indien de behandeling meer dan 10 werkdagen in 
beslag zal nemen, krijgt u binnen deze termijn een 
wachtbrief. Binnen een termijn van maximaal 2 maanden 
na ontvangst van de eerste klacht krijgt u hierop een 
schriftelijk antwoord. 

15.12. toezichthoudende overheid

De overheid belast met het toezicht is de Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution - A.C.P.R. - 61, rue 
Taitbout - 75436 Parijs Cedex 09, Frankrijk. 

15.13. informAticA en vrijheid

Alle gegevens die EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1, 
promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex, 
Frankrijk, heeft ontvangen bij het afsluiten van een van 
zijn verzekeringen en/of tijdens de uitvoering van zijn 
dienstverlening, zijn noodzakelijk om te voldoen aan de 
verplichtingen die wij ten opzichte van u aangaan. Als 
u de gevraagde gegevens niet meedeelt, kan EUROP 
ASSISTANCE de door u gewenste verzekering niet 
afsluiten.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor EUROP 
ASSISTANCE FRANCE, dat de verzekeringsovereenkomst 
met u sluit. Deze gegevens kunnen uitsluitend ten 
behoeve van de dienstverlening worden doorgegeven aan 
dienstverleners en partners van EUROP ASSISTANCE 
FRANCE. 
EUROP ASSISTANCE FRANCE behoudt zich ook het 
recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor 
kwaliteitscontroles en statistisch onderzoek.
EUROP ASSISTANCE FRANCE kan sommige van uw 
persoonsgegevens doorgeven aan de partners die 
verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening die het 
voorwerp uitmaakt van deze verzekeringsovereenkomst. 
U hebt recht op inzage in en op wijziging, rechtzetting en 
verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor stuurt 
u een brief naar: EUROP ASSISTANCE FRANCE - Service 
Remontées Clients - 1, promenade de la Bonnette, 92633 
Gennevilliers cedex Frankrijk.
Als uw persoonsgegevens voor de gevraagde 
dienstverlening moeten worden overgemaakt aan 
een partij buiten de Europese Unie, treft EUROP 
ASSISTANCE FRANCE contractuele maatregelen met 
de ontvangende partij om die overdracht te beveiligen. 
Verder wijzen we de verzekerden erop dat hun 
telefoongesprekken met EUROP ASSISTANCE 
mogelijk worden opgenomen om de kwaliteit van de 
dienstverlening te kunnen bewaken en het personeel te 
kunnen opleiden.
Deze opnamen worden 2 maanden bewaard. Als een 
verzekerde hier bezwaar tegen heeft, kan hij dat kenbaar 
maken aan zijn gesprekspartner.

16. verzekering

Onderstaande verzekeringsgaranties zijn door de G.M.® 
verworven bij Generali Verzekeringen. Club Med® raadt 
de G.M.® evenwel ten sterkste aan om een bijkomende 
verzekering af te sluiten. Voor schadeclaims i.v.m. de 
verzekeringsgaranties of voor bijkomende informatie kan 
de G.M.® zich wenden tot de verzekeringsmakelaar: 
MARSH - Tour Ariane - La Défense 9 - 92088 Parijs La 
Défense Cedex Frankrijk - Tel.: 0 820 90 00 79 - Fax: 
+33 1 41 34 59 04 of tot zijn eigen verzekeraar of 
verzekeringsmakelaar. In dit verband biedt Club Med® de 
mogelijkheid om een bijkomende verzekering af te sluiten 
die de risico’s van uw reis dekt zoals onder andere (deze 
lijst is niet limitatief): annulering, bagage, ski’s, medische 
kosten.  Voor meer gedetailleerde informatie over dit 
aanbod, gelieve de pagina’s over de vrijwillige verzekering 
“Écran Total®” en “Ski Zéro Souci®” te raadplegen of 
informatie te vragen in het Reisbureau.

16.1. medische kosten 

Indien u tijdens uw verblijf bij Club Med® een ongeval 
hebt, worden de kosten voor geneeskundige en 

chirurgische behandelingen en geneesmiddelen vergoed 
tot een bedrag van 500 euro.
Deze verzekering geldt alleen als aanvulling op 
of ter vervanging van de vergoedingen door de 
sociale zekerheid, het ziekenfonds en/of een andere 
verzekeringsmaatschappij.

16.2. overlijden door ongevAl

Hoofdsom: 3000 euro.

16.3. blijvende invAliditeit Als gevolg vAn een 
ongevAl 

Hoofdsom bij 100% invaliditeit: 4500 euro (te verlagen op 
basis van het invaliditeitspercentage dat een deskundige 
heeft vastgesteld).
De verblijfskosten (hotel, restaurant, verlenging van 
verblijf bij Club Med®, taxi) kunnen in geen geval onder 
de bepalingen van paragraaf 14 en 15 betreffende bijstand 
of verzekering vallen.

17. stAndAArdinformAtieformulier voor 
pAkketreisovereenkomsten 

Voor de bijzondere voorwaarden voor Cruises, gelieve 
de rubriek "Cruises" op de websites www.clubmed.be en 
www.clubmed.nl te raadplegen.
Voor de bijzondere voorwaarden voor Ontdekkingsreizen 
by Club Med®, gelieve de Brochure ‘Ontdekkingsreizen 
by Club Med®’ te raadplegen. 

18. Afbeeldingen 

Club Med® stelt alles in het werk om afbeeldingen 
en foto’s te laten zien waarmee de G.M.® zich een zo 
goed mogelijk beeld kan vormen van de voorgestelde 
voorzieningen. Deze foto’s en afbeeldingen hebben tot 
doelstelling om een idee te geven van de categorie van de 
voorzieningen, maar engageren Club Med® in geen geval 
verder dan deze doelstelling.

Algemene verkoopvoorwaarden Club Med®

Editie van 1 juli 2018
Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle 
verblijfsboekingen (inclusief Cruises met de Club 
Med® 2 en Rondreizen) vanaf 1 juli 2018, tot ze 
opnieuw worden bijgewerkt, waarbij de datum 
van de editie als bewijs geldt. Indien de Algemene 
Verkoopvoorwaarden geüpdatet worden, is de 
nieuwe versie beschikbaar in het Praktische Boek van 
het Reisbureau en op de websites www.clubmed.be 
en www.clubmed.nl. Deze voorwaarden vernietigen 
en vervangen vanaf die datum de algemene 
verkoopvoorwaarden van de editie van 4 oktober 
2017.

Directeur publicatie
Sylvain Rabuel, Eric Georges

Verantwoordelijke redactie 
Angélique Ung, Rowan Wijnberg

Redactiecomité Brochure Vlaanderen & 
Nederland 
Rowan Wijnberg, Angélique Ung, Linda Kromhout, 
Jesse Lingier, Julie Hendricx, Sylvie Gilis, Denise 
Jacobs, Teddy Kops, Jolanda Cornelisse, Daisy Sangara, 
Silene Dekker, Maayke Spruit, Myrell Wood, Jessy 
Verolme.  

Ontwerpmodel
Brochure Australië - Nieuw-Zeeland

Realisatie en fotogravure 
Samantha Merckx - SCREATIVE

Drukwerk 
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David Leclercq, Carole Pagnol, Marie Perrin, Lucile 
Sarthou, Virginie Sourdon

Fotografen
JF Ayora, N. Baraque, F. Berthet, E. Chen (The Finishing 
Touche Studio), T. Chin-Mao, NG. Chookia, E. Cino, B. 
Comtesse, Côté est / Eric d’Hérouville, D. Coutant, 
A. Cou- turier, D. Crookes, D. Dauga, M. Delaflotte, F. 
Delairon, S. Detalle, V. DupardMandel, S. Escarfullery, 
J. Fernandez, F. Hernandez, M. Hertrich project, X. 
Hung, C. Jeusset, M. Julien, A. Lavalle, A. Laurin, G. 
Lechat, J. Lelong, J.Love, M. Maïa, N. Masson, D. Matal, 
Mountains Legacy, F. Pey- ranne, J-C Pratt, F. Schack, L. 
Selvais, Z. Shen, M. Smircic, T. Tabata, G. Trillard, B. Van 
Loocke, M. Vianna, M. Winter, K. Yoshida, G. Zhenyu, 
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S. Vaillant.  

Dank aan
Marja Lohmeijer van Parmois, Accessorize, Agnes 
B, Armani Sport, Bart’s, BCBG Max Azria, zonnen, 
Cache Cache, Carreira Catimini Clarks Daxon, 
Dolomit, Do jersey, Eden Park, ERES, Esprit, Etam, 
Europann, Fitflop, Fusalp, Gotcha, Havaianas, Helly 
Hansen, Jean Le Bourget, Orange Juice, Kiwi, Lacoste, 
Lafuma, Les Petites, Marion Godart, Snowy Sports 2 
Alpes, Moon Boots, Napapijri, Palme, Paul & Jo, Petit 
Bateau, witte peper, polo natie, Princesse Tam tam, 
Quiksilver, Rossignol, Sa-Lomon, Seafoly, Serengeti, 
Shan, Soraya, Superga, Theodora Gabrielli, Vanessa 
Bruno, 3 Pommes.

Club Med SAS
11, rue de Cambrai • 75957 Parijs Cedex 19 - Frankrijk 
• Tel.: +33 1 53 35 35 53 Fax: +33 1 53 35 36 16 • 
www.clubmed.com • Vereenvoudigde vennootschap 
op aandelen met een kapitaal van 149.704.804 
euro • Handels- en vennootschappenregister 
Parijs 572 185 684 • Licentie IM075100307 • 
Intracommunautair btw-nummer FR56 572185684 • 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering nr. AA.992.497 
• GENERALI ASSURANCES BODR 7, boulevard 
Haussmann F-75456 Parijs Cedex 9 • Garantiefonds 
APS 15, avenue Carnot F-75017 Parijs Frankrijk

CLUB MÉDITERRANÉE® BELGISCHE NV:
Agent voor België van Club med sas
Louizalaan – 1050 Brussel

Lid van ABTO ––  RPM Brussel BCE 0403.261.464. – 
LIC 1002 CatA – Lid van het Garantiefonds Reizen

CLUB MÉDITERRANÉE® HOLLAND BV.
Stadhouderskade 13, 1054 ES, Amsterdam

Lid ANVR, SGR, Calamiteitenfonds, KVK nr.: 
33233493.
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Club médItERRanéE Holland bV (KVK 33233493) Is aangEslotEn bIj dE anVR. dE 
anVR HantEERt stREngE noRmEn VooR HEt lIdmaatsCHaP En bEVoRdERt dE KwalItEIt Van 
REIzEn En InfoRmatIE daaRoVER. dE REIzEn In dEzE REIsgIds woRdEn aangEbodEn ondER 
dE anVR-REIzIgERsVooRwaaRdEn (REIs- En/of boEKIngsVooRwaaRdEn En/of gEKoPPEld 
REIsaRRangEmEnt-VooRwaaRdEn) dIE Van toEPassIng zIjn oP allE aanbIEdIngEn In dEzE 
REIsgIds tEnzIj uItdRuKKElIjK woRdt aangEgEVEn dat dIt nIEt HEt gEVal Is. dEzE anVR-
REIzIgERsVooRwaaRdEn zIjn oPgEnomEn In dE anVR-bRoCHuRE ‘allEs wat jE moEt wEtEn 
als jE oP REIs gaat’. dE bRoCHuRE bEVat naast dE anVR-REIzIgERsVooRwaaRdEn ooK andERE 
bElangRIjKE InfoRmatIE. 

dE anVR-REIzIgERsVooRwaaRdEn En oVERIgE InfoRmatIE zIjn tE VIndEn oP www.anVR.nl/
REIzIgERsVooRwaaRdEn.Pdf.

dE naVolgEndE bEPalIngEn zIjn dooR Club médItERRanéE Holland bV zElf VastgEstEld. 
HIERoVER HEEft wat bEtREft dE InHoud Van dEzE aRtIKElEn gEEn oVERlEg PlaatsgEVondEn 
tussEn anVR En ConsumEntEnbond In HEt KadER Van dE CoöRdInatIEgRoEP 
zElfREgulERIngsoVERlEg Van dE soCIaal-EConomIsCHE Raad. bEHoudEns dE In dE 
VooRwaaRdEn zElf toEgEstanE afwIjKIngEn KunnEn dEzE EIgEn bEPalIngEn gEEn afbREuK 
doEn aan dE anVR-REIzIgERsVooRwaaRdEn En zIjn uItsluItEnd bEdoEld als aanVullIng oP 
dE anVR-VooRwaaRdEn daaR waaR dat VERmEld staat In dE anVR-VooRwaaRdEn zElf En/
of om dE PosItIE Van dE REIzIgER VERdER tE VERstERKEn.

stichting gArAntiefonds reisgelden 

Club médItERRanéE Holland bV (KVK nR. 33233493) Is aangEslotEn bIj sgR. u Kunt dIt 
ContRolEREn VIa www.sgR.nl. bInnEn dE gREnzEn Van dE sgR-gaRantIEREgElIng (www.
sgR.nl/gaRantIEREgElIng) VallEn dE In dIt PRogRamma/oP dEzE wEbsItE (VEtgEdRuKt wat 
Van toEPassIng) gEPublICEERdE REIzEn ondER dE gaRantIE Van sgR. dEzE sgR-gaRantIE 
Houdt In dat dE ConsumEnt ERVan VERzEKERd Is dat zIjn VooRuItbEtaaldE REIsgEld woRdt 
tERugbEtaald als dE wEdERPaRtIj dooR fInanCIEEl onVERmogEn dE oVEREEngEKomEn PREstatIE 
nIEt Kan naKomEn. VooR zoVER dE oVEREEnKomst mEdE HEt VERVoER omVat En dE Plaats Van 
bEstEmmIng REEds Is bEREIKt, woRdt zoRggEdRagEn VooR dE tERugREIs

cAlAmiteitenfonds 

Club médItERRanéE Holland bV (KVK 33233493) Is aangEslotEn bIj dE stICHtIng 
CalamItEItEnfonds REIzEn. 
dE gaRantIE Van HEt CalamItEItEnfonds Houdt In dat u als REIzIgER dIE dEElnEEmt aan EEn 
REIs waaRoP dE gaRantIE Van toEPassIng Is: 
- (EEn dEEl Van) uw REIssom tERugKRIjgt IndIEn wIj dE REIs als gEVolg Van EEn CalamItEIt nIEt 
of nIEt VollEdIg KunnEn uItVoEREn; 
- dE noodzaKElIjKE mEERKostEn VERgoEd KRIjgt IndIEn wIj als gEVolg Van EEn CalamItEIt dE 
REIs moEtEn aanPassEn of IndIEn wIj u VERVRoEgd moEtEn REPatRIëREn. 

ondER CalamItEIt woRdt VERstaan EEn dooR molEst of natuuRRamP VERooRzaaKtE 
abnoRmalE gEbEuRtEnIs.

better holidAys 

bIj HEt samEnstEllEn Van onzE REIzEn HoudEn wE REKEnIng mEt mEnsEn, mIlIEu, natuuR En 
CultuuR, zodat dE VaKantIE nIEt allEEn VooR jou bIjzondER Is, maaR ooK KomEndE gEnERatIEs 
KunnEn gEnIEtEn Van aantREKKElIjKE bEstEmmIngEn. of HEt nu gaat om VaKantIEs waaRbIj 
jE gEnIEt Van ongEREPtE natuuR, dE loKalE CultuuR bElEEft, nIEuwE mEnsEn ontmoEt of EEn 
HEERlIjK loKaal gERECHt PRoEft; samEn wERKEn wE aan VaKantIEs dIE zoRgEn VooR bEtERE 
PlEKKEn En mooIERE ERVaRIngEn. En daaRmEE lEVEREn wE EEn bElangRIjKE bIjdRagE aan dE 
duuRzamE ontwIKKElIngEn oP dE bEstEmmIng. VooR jou als REIzIgER, maaR ooK VooR dE 
mEnsEn dIE oP dE VaKantIEbEstEmmIng wonEn.

bestrijding kindersekstoerisme

wIj stEunEn aCtIEf dE anVR En ECPat/dEfEnCE foR CHIldREn In dE bEstRIjdIng Van 
KIndERsEKstoERIsmE In VaKantIElandEn. wIj nodIgEn jou uIt mEt ons alERt tE zIjn En 
VERmoEdEns Van sEKsuEEl mIsbRuIK Van KIndEREn tE mEldEn oP www.mEldKIndERsEKstoERIsmE.
nl InfoRmatIE Is bIj dE REIslEIdIng bEsCHIKbaaR.

ANVR CONSUMENTEN VOORWAARDEN
 (ALLEEN VOOR NEDERLAND VAN TOEPASSING)

Bekende gezichten in
onze resorts 

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Bekijk 
deze fijne vakantiekiekjes van een aantal Vlaamse, 
Nederlandse of internationale personalities in onze 
Resorts.

@samanthawillis 
Club Med Punta Cana,  
Dominicaanse 
Republiek 

@nikkiphillips  
Valmorel Chalets, 
France 

@onflightmode  
Finolhu Villas,  

Maldiven 

@guysebastian  
Club Med La Plantation 
D’Albion, Mauritius

@superolcay 
geniet van Club Med La 
Plantation D’Albion, Mauritius

@Justine_Cullen  
Club Med Kani, 
Maldiven  

Anne van @yourlbb
en @travelkids.co 
ontspant in Club Med
Bali, Indonesië  

@zoebmarshall  
@benji6marshall  
Manta Exclusive Collection, 
Club Med Kani, Maldiven

@carolienkarthaus_spoor 
geniet in Marrakech met 
haar gezin

Gespot



102101 Club Med Zon & Sneeuw Resorts

ONZE RESORTS IN DE ZON
VIND HET PERFECTE ZONRESORT UIT ONZE SELECTIE
Deze tabel toont de services die zijn inbegrepen in uw Club Med-pakket en de overige services die worden aangeboden in ieder Resort. Enkele services zijn alleen 
beschikbaar op bepaalde vertrekdata. Daarnaast kunnen bepaalde activiteiten worden aangeboden als groepsles voor alle niveaus of zonder specifi  eke tijden, zodat 
u kunt deelnemen wanneer het u uitkomt. Dit is afhankelijk van het Resort en/of de data van vertrek.

ONS AANBOD
● Inbegrepen in uw pakket

Services beschikbaar tegen een toeslag*

AFHANKELIJK VAN HET GEWENSTE COMFORTNIVEAU

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED
Comfort, welzijn en op maat gemaakte service in een prestigieuze villa aan zee 
of een uitzonderlijk chalet-appartement in de bergen.

  EXCLUSIVE COLLECTION - LUXE RESORTS 5∑
Uniek verblijf in een idyllisch Resort of op ons cruiseschip.

  EXCLUSIVE COLLECTION - ZONE 5∑ 
Een exclusieve luxe zone aanwezig in sommige van onze Resorts 4∑.

  PREMIUM RESORTS 4∑
Net een beetje meer, mix van elegantie, comfort en oog voor details.

  RESORT COMFORT 3∑
Alles is aanwezig: veel activiteiten, comfortabele kamers, uitgebreid bu� et en de 
gezelligheid van Club Med.

♦  Ga voor meer informatie naar clubmed.be of clubmed.nl of neem
contact met ons op.

PRAKTISCHE 
INFO

RESORTTYPE KINDEREN & TIENERS SPORTACADEMIE EN/OF ANDERE SPORTACTIVITEITEN ONTSPANNING ONTDEK-
KEN

ACCOMMO-
DATIE &

RESTAURANTS

@

Uw vakantie ervaring Kinderen Tieners Landsporten Watersporten Welzijn
In de 
avond

Re
so

rt
s 

di
e 

he
t h

el
e 

se
izo

en
 o

pe
n 

zij
n

Re
so

rt
s 

di
e 

op
 b

ep
aa

ld
e 

da
ta

 g
es

lo
te

n 
zij

n

O
pp

er
vl

ak
te

M
in

im
um

le
ef

tij
d 

vo
or

 to
eg

an
g 

to
t h

et
 R

es
or

t

Re
so

rt
s 

m
et

 K
in

de
rc

lu
bs

Re
so

rt
s 

zo
nd

er
 K

in
de

rc
lu

bs
 

Re
so

rt
s 

Ec
o 

N
at

ur
e 

by
 C

lu
b 

M
ed

(3
)  

Re
so

rt
s 

aa
nb

ev
ol

en
 v

oo
r 

hu
w

el
ijk

sr
ei

ze
n

C
lu

b 
M

ed
 B

ab
y 

W
el

co
m

e®
: a

lle
s 

vo
or

 u
w

 b
ab

y

Ba
by

-s
itt

in
g 

en
/o

f P
yj

am
as

 C
lu

b®

Ba
by

 C
lu

b 
M

ed
®
: 4

-2
3 

m
aa

nd
en

 

Pe
tit

 C
lu

b 
M

ed
®
: 2

-3
 ja

ar
 

M
in

i C
lu

b 
M

ed
®
: 4

-1
0 

jaa
r 

Ju
ni

or
 C

lu
b 

M
ed

: 4
-1

0 
jaa

r 

C
lu

b 
M

ed
 P

as
sw

or
ld

®
: 4

-1
0 

jaa
r 

H
ap

py
 C

hil
dr

en
’s 

C
or

ne
r: 

vo
or

 k
ind

er
en

 e
n 

tie
ne

rs
 tu

ss
en

 4
 e

n 
17

 ja
ar

(5
)  

Bo
om

kl
im

m
en

 

Be
ac

h-
vo

lle
y 

en
/o

f V
ol

le
y-

ba
ll 

C
lu

b 
M

ed
 fi 

tn
es

s 

Pa
ar

dr
ijd

en
 (l

es
se

n 
en

/o
f w

an
de

lin
ge

n)
 

K
lim

m
en

 

Vo
et

ba
l e

n/
of

 m
in

ivo
et

ba
l e

n/
of

 s
tr

an
dv

oe
tb

al

G
ol

f 

G
ol

f -
 g

re
en

 fe
e-

pa
kk

et
 a

an
 te

 s
ch

a�
  e

n 
tij

de
ns

 h
et

 b
oe

ki
ng

sp
ro

ce
s 

G
ol

f -
 B

aa
n 

bu
ite

n 
cl

ub
ve

rb
an

d 

A
ct

ie
f w

an
de

le
n 

en
/o

f h
in

ke
n 

en
/o

f n
or

di
c 

w
alk

in
g 

Za
al 

vo
or

 k
ra

ch
t-

tr
ain

in
g 

en
/o

f  
ca

rd
io

-t
ra

in
in

g

Sl
ac

kl
in

e

Sq
ua

sh

Te
nn

is 

Ta
fe

lte
nn

is

Th
aib

ok
se

n 

Bo
og

sc
hi

et
en

 

Vl
ie

ge
nd

e 
tr

ap
ez

e 
en

/o
f c

irc
us

ac
tiv

ite
ite

n 

M
ou

nt
ain

bi
ke

n 

Yo
ga

 o
f T

ai-
C

hi
-C

hu
an

 

K
an

oë
n 

of
 k

aja
kk

en

K
ite

su
rf

 

Zw
em

m
en

 

Ze
ev

iss
en

 / 
di

ep
ze

ev
iss

en

W
in

ds
ur

fe
n 

en
/o

f f
un

bo
ar

de
n 

D
ui

ke
n 

Sn
or

ke
le

n 

W
at

er
sk

ië
n 

en
/o

f w
ak

eb
oa

rd
en

 

SU
P 

(S
ta

nd
 U

p 
Pa

dd
le

) 

Su
rf

 

Ze
ile

n 

Zw
em

ba
d(

en
)

Ze
n-

zo
ne

 e
n/

of
 Z

en
-z

w
em

ba
d 

vo
or

 v
ol

w
as

se
ne

n

Sp
a 

m
et

 p
ar

tn
er

s 
en

/o
f C

lu
b 

M
ed

 S
pa

 

W
el

zij
n-

zo
ne

H
am

m
am

 e
n/

of
 s

au
na

 e
n/

of
 s

to
om

ba
d

Pi
an

o-
ba

r 
en

/o
f l

ive
 m

uz
ie

k

Fe
es

te
lij

ke
 a

vo
nd

en

Ex
cu

rs
ie

s 

Ro
nd

re
ize

n(1
4)

Ro
nd

re
is 

m
og

el
ijk

 v
oo

r 
of

 n
a 

ve
rb

lij
f i

n 
Re

so
rt

C
lu

b 
ka

m
er

(1
5)

D
el

ux
e 

ka
m

er
(1

5)

Su
ite

(1
5)

Re
st

au
ra

nt
(s

) (
vo

lp
en

sio
n)

 e
n 

Ba
r 

& 
Sn

ac
ks

 in
 d

e 
ba

r(
s)

In
te

rn
et

to
eg

an
g 

en
/o

f W
i-F

i(1
6)

AZIË & INDISCHE OCEAAN

MAURITIUS Villas d’Albion ✔ 13 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ●

MALDIVEN Villas Finolhu ✔ 5 ha 12 jaar(17) ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ MAURITIUS La Plantation d’Albion Club Med ✔ 21 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●

MALDIVEN Kani Zone 5∑ ✔ 8 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ CHINA Guilin ✔ 47 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ●
(7)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sanya NIEUW(1) ✔ 47 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MAURITIUS La Pointe aux Canonniers NIEUW DESIGN(2) ✔ 19 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

INDONESIË Bali ✔ 14 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bintan Island ✔ 20 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(9)

●
(9)

●
(9)

●
(9)

● ● ● ● ● ● ●

JAPON
Kabira Ishigaki ✔ 19 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(7)
● ● ● ● ●

(7)
● ● ● ● ● ● ● ●

Tomamu Hokkaido NIEUW(1) ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ●

MALEISIË Cherating Beach ✔ 85 ha ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MALDIVEN Kani ✔ 12 ha 2 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

THAILAND Phuket ✔ 16 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CARIBISCH GEBIED & AMERIKAANSE KUST
5∑ BRAZILIË Rio das Pedras Zone 5∑ NIEUW(1) ✔ 4 jaar(9) ✔ ✔ ● ● ●

(4)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MEXICO Cancún Yucatán Zone 5∑ NIEUW DESIGN(2) ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

DOMINICAANSE REPUBLIEK Punta Cana Zone 5∑ ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(18)

● ●
(6)

● ● ● ● ●
(8)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ ANTILLEN - GUADELOUPE La Caravelle NIEUW DESIGN(2) ✔ 19 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANTILLEN - MARTINIQUE Les Boucaniers ✔ 23 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ●

BAHAMAS Columbus Isle NIEUW DESIGN(2) ✔ 30 ha 2 jaar ✔ ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(7)

● ● ● ● ● ● ● ●

BRAZILIË Lake Paradise NIEUW(1) ✔ 120 ha ✔ ● ● ●
(4)

●
(4)

● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rio das Pedras ✔ 35 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Trancoso ✔ 27 ha ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TURKS & CAICOS Turkoise ✔ 34 ha 18 jaar ✔ ● ●
(18)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VERENIGDE STATEN - FLORIDA Sandpiper Bay ✔ 16 ha ✔ ● ● ● ●
(6)

●
(6)

● ●
(6)

● ●
(6)

● ● ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

MEXICO Cancún Yucatán NIEUW DESIGN(2) ✔ 7 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ixtapa Pacifi c ✔ 12 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DOMINICAANSE REPUBLIEK Punta Cana ✔ 42 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(18)

● ●
(6)

● ● ● ● ●
(8)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑ BRAZILIË Itaparica ✔ 33 ha ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Met toeslag. (1) Nieuw Resort / Zone 5T korter open dan 2 jaar. (2) Resort gedeeltelijk opnieuw ontworpen. (3) Een ervaring ondergedompeld in een uitzonderlijke en behouden 
natuurlijke site. (4) Alleen op bepaalde data, informeer bij ons of op clubmed.be / clubmed.nl (5) Ontvangst en begeleiding van kinderen/tieners door G.O®. (6) Lessen worden op 
bepaalde data alleen met een toeslag aangeboden. (7) Alleen van 01/05 tot 31/10/2019. (8) CREACTIVE door Cirque du Soleil. (9) Alleen van 01/05 tot 31/10/2019. (10) Vanaf 
18 jaar oud. (11) Waterskiën maanden opgenomen in juli en augustus. (12) Mina Mina Beach: binnen golfslagbad, gelegen tegenover het resort. (13) Hamam en/of sauna in de spa.

(14) Ontspanningsverblijf in Resort in combinatie met een privérondreis van een paar dagen. (15) Details van de accommodatie bij uw reisagent of op clubmed.be / clubmed.nl (16) Toegang tot Wi-Fi in het 
grootste deel van het resort. Deze tabel geeft info over de services die zijn opgenomen in het pakket en die worden aangeboden als extra*, afhankelijk van het resort en de data. Faciliteiten kunnen onderhevig 
zijn aan omstandigheden, of zelfs worden geannuleerd om veiligheidsredenen als gevolg van zee- en/of weersomstandigheden (bijv. wateractiviteiten tijdens moesson). De activiteiten die deel uitmaken van het 
pakket worden voorgesteld, afhankelijk van het resort en/of data, hetzij in collectieve klassen op alle niveaus, hetzij in groepsverband of in vrije toegang. (17) 18 jaar voor de Villas op palen. (18) Alleen wandelingen, 
te koop bij het Discovery Center. (19) Toegang vanaf 4 jaar, toegang vanaf 18 jaar.

kinderopvang

boomklim- 
parcours

Beachvolleybal paardrijden klimmen fi tness golf

zwemmen

wandelen tennis Thaiboksen boogschieten vliegende 
trapeze

Mountainbiken

Windsurfen/
funboarden

yoga / tai chi

kitesurfen duiken snorkelen waterskiën/
wakeboarden

Stand Up 
Paddle

surfen zeilen Spaexcursies

ONS AANBOD
● Inbegrepen in uw pakket

Services beschikbaar tegen een toeslag*

AFHANKELIJK VAN HET GEWENSTE COMFORTNIVEAU

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED
Comfort, welzijn en op maat gemaakte service in een prestigieuze villa aan zee 
of een uitzonderlijk chalet-appartement in de bergen.

  EXCLUSIVE COLLECTION - LUXE RESORTS 5∑
Uniek verblijf in een idyllisch Resort of op ons cruiseschip.

  EXCLUSIVE COLLECTION - ZONE 5∑ 
Een exclusieve luxe zone aanwezig in sommige van onze Resorts 4∑.

  PREMIUM RESORTS 4∑
Net een beetje meer, mix van elegantie, comfort en oog voor details.

  RESORT COMFORT 3∑
Alles is aanwezig: veel activiteiten, comfortabele kamers, uitgebreid bu� et en de 
gezelligheid van Club Med.

♦  Ga voor meer informatie naar clubmed.be of clubmed.nl of neem
contact met ons op.
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AZIË & INDISCHE OCEAAN

MAURITIUS Villas d’Albion ✔ 13 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ●

MALDIVEN Villas Finolhu ✔ 5 ha 12 jaar(17) ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ MAURITIUS La Plantation d’Albion Club Med ✔ 21 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●

MALDIVEN Kani Zone 5∑ ✔ 8 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ CHINA Guilin ✔ 47 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ●
(7)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sanya NIEUW(1) ✔ 47 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MAURITIUS La Pointe aux Canonniers NIEUW DESIGN(2) ✔ 19 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

INDONESIË Bali ✔ 14 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bintan Island ✔ 20 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(9)

●
(9)

●
(9)

●
(9)

● ● ● ● ● ● ●

JAPON
Kabira Ishigaki ✔ 19 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(7)
● ● ● ● ●

(7)
● ● ● ● ● ● ● ●

Tomamu Hokkaido NIEUW(1) ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ●

MALEISIË Cherating Beach ✔ 85 ha ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MALDIVEN Kani ✔ 12 ha 2 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

THAILAND Phuket ✔ 16 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CARIBISCH GEBIED & AMERIKAANSE KUST
5∑ BRAZILIË Rio das Pedras Zone 5∑ NIEUW(1) ✔ 4 jaar(9) ✔ ✔ ● ● ●

(4)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MEXICO Cancún Yucatán Zone 5∑ NIEUW DESIGN(2) ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

DOMINICAANSE REPUBLIEK Punta Cana Zone 5∑ ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(18)

● ●
(6)

● ● ● ● ●
(8)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ ANTILLEN - GUADELOUPE La Caravelle NIEUW DESIGN(2) ✔ 19 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANTILLEN - MARTINIQUE Les Boucaniers ✔ 23 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ●

BAHAMAS Columbus Isle NIEUW DESIGN(2) ✔ 30 ha 2 jaar ✔ ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(7)

● ● ● ● ● ● ● ●

BRAZILIË Lake Paradise NIEUW(1) ✔ 120 ha ✔ ● ● ●
(4)

●
(4)

● ● ● ●
(6)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rio das Pedras ✔ 35 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Trancoso ✔ 27 ha ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TURKS & CAICOS Turkoise ✔ 34 ha 18 jaar ✔ ● ●
(18)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VERENIGDE STATEN - FLORIDA Sandpiper Bay ✔ 16 ha ✔ ● ● ● ●
(6)

●
(6)

● ●
(6)

● ●
(6)

● ● ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

MEXICO Cancún Yucatán NIEUW DESIGN(2) ✔ 7 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ixtapa Pacifi c ✔ 12 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DOMINICAANSE REPUBLIEK Punta Cana ✔ 42 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(18)

● ●
(6)

● ● ● ● ●
(8)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑ BRAZILIË Itaparica ✔ 33 ha ✔ ● ● ●
(4)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Met toeslag. (1) Nieuw Resort / Zone 5T korter open dan 2 jaar. (2) Resort gedeeltelijk opnieuw ontworpen. (3) Een ervaring ondergedompeld in een uitzonderlijke en behouden 
natuurlijke site. (4) Alleen op bepaalde data, informeer bij ons of op clubmed.be / clubmed.nl (5) Ontvangst en begeleiding van kinderen/tieners door G.O®. (6) Lessen worden op 
bepaalde data alleen met een toeslag aangeboden. (7) Alleen van 01/05 tot 31/10/2019. (8) CREACTIVE door Cirque du Soleil. (9) Alleen van 01/05 tot 31/10/2019. (10) Vanaf 
18 jaar oud. (11) Waterskiën maanden opgenomen in juli en augustus. (12) Mina Mina Beach: binnen golfslagbad, gelegen tegenover het resort. (13) Hamam en/of sauna in de spa.

(14) Ontspanningsverblijf in Resort in combinatie met een privérondreis van een paar dagen. (15) Details van de accommodatie bij uw reisagent of op clubmed.be / clubmed.nl (16) Toegang tot Wi-Fi in het 
grootste deel van het resort. Deze tabel geeft info over de services die zijn opgenomen in het pakket en die worden aangeboden als extra*, afhankelijk van het resort en de data. Faciliteiten kunnen onderhevig 
zijn aan omstandigheden, of zelfs worden geannuleerd om veiligheidsredenen als gevolg van zee- en/of weersomstandigheden (bijv. wateractiviteiten tijdens moesson). De activiteiten die deel uitmaken van het 
pakket worden voorgesteld, afhankelijk van het resort en/of data, hetzij in collectieve klassen op alle niveaus, hetzij in groepsverband of in vrije toegang. (17) 18 jaar voor de Villas op palen. (18) Alleen wandelingen, 
te koop bij het Discovery Center. (19) Toegang vanaf 4 jaar, toegang vanaf 18 jaar.
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AFRIKA
5∑ MAROKKO Marrakech la Palmeraie Zone 5∑ NIEUW DESIGN(3) ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●

(5)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ MAROKKO Marrakech la Palmeraie ✔ 28 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yasmina ✔ 27 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SENEGAL Cap Skirring ✔ 87 ha 2 jaar ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑ MAROKKO Agadir ✔ 11 ha ✔ ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TUNESIË Djerba la Douce ✔ 19 ha ✔ ● ● ● ● ●
(20)

● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●

EUROPA & MIDDELLANDSE ZEE
5∑ CRUISES Cruise Club Med 2(1) ✔ 8 jaar ✔ ● ● ●

(9)
●

(9)
●

(9)
●

(9)
●

(9)
●

(9)
● ● ● ● ● ● ●

ITALIË - SICILIË Cefalù NIEUW(2) ✔ 14 ha 8 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(10) (11) (10)

●
(10)

●
(10)

●
(10)

●
(10)

● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

4∑ FRANKRIJK Opio in de Provence NIEUW DESIGN(3) ✔ 46 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●
(7)

●
(14)

●
(14)

● ● ● ● ● ●

Vittel Golf Ermitage ✔ 1 ha ● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ●
(15)

● ● ● ● ● ● ● ●

GRIEKENLAND Gregolimano ✔ 22 ha 2 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

PORTUGAL Da Balaia NIEUW DESIGN(3) ✔ 15 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

TURKIJE Bodrum Palmiye ✔ 4 ha ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

Palmiye ✔ 18 ha ✔ ● ● ● ● ●
(20)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ●

3∑ FRANKRIJK La Palmyre Atlantique ✔ 24 ha ✔ ●
(4)

● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●

Vittel le Parc ✔ 240 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ●
(15)

● ● ● ● ● ●

FRANKRIJK - CORSICA Cargèse ✔ 21 ha ✔ ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sant’Ambroggio ✔ 7 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË Napitia ✔ 17 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ●

ITALIË - SICILIË Kamarina ✔ 75 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ●
(16)

●
(4)

● ● ● ● ●

TURKIJE Kemer ✔ 40 ha 18 jaar ✔ ● ●
(20)

● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ●
(4) (4)

● ● ●

DE ALPEN
FRANKRIJK Les Chalets de Valmorel ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ FRANKRIJK Valmorel Zone 5∑ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ FRANKRIJK Grand Massif Samoëns Morillon NIEUW(2) ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ● ● ● ●

Peisey-Vallandry ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(20)

● ● ●
(8)

● ●
(16)

● ● ● ● ● ● ●

Valmorel ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË Pragelato Vialattea ✔ ✔ ● ● ● ●
(20)

● ●
(5)

● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ● ● ●

3∑ FRANKRIJK Serre-Chevalier ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Met toeslag. (1) Details van Club Med 2 zomer 2019 route op clubmed.be of clubmed.nl (2) Nieuw resort korter dan 2 jaar open. (3) Resort gedeeltelijk "herontworpen" korter dan 2 jaar geleden. (4) Alleen 
op bepaalde data. (5) Lessen worden ook alleen aangeboden met een toeslag voor bepaalde data. (6) Zie details bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (7) CREACTIVE door Cirque du Soleil. (8) Waarvan 
elektrische MTB. (9) Opening van de nautische hal voor anker en onder voorbehoud van klimatologische omstandigheden en/of beslissingen van plaatselijke autoriteiten. (10) Van 14/05 tot 02/11/2018 vervolgens

vanaf 12/05/2020 (afhankelijk van de zee). (13) Slechts vanaf 29/04/2018. (14) Kinderzwembad en Zen-zwembad geopend van 28/04/2019 tot 03/11/2019. (15) Buitenzwembad geopend van 16 juni tot 8 
september 2019. (16) Hamam- en / of saunaruimte in de spa. (17) Ontspannend verblijf in Resort gecombineerd met een privé-rondreis van een paar dagen. (18) Details en bijzonderheden van de accommodaties 
bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (19) Wi-Fi-toegang beschikbaar in het grootste deel van het resort. (20) Alleen wandelingen, te koop in het Discovery Center.

ONS AANBOD
● Inbegrepen in uw pakket

Services beschikbaar tegen een toeslag*

AFHANKELIJK VAN HET GEWENSTE COMFORTNIVEAU

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED
Comfort, welzijn en op maat gemaakte service in een prestigieuze villa aan zee 
of een uitzonderlijk chalet-appartement in de bergen.

  EXCLUSIVE COLLECTION - LUXE RESORTS 5∑
Uniek verblijf in een idyllisch Resort of op ons cruiseschip.

  EXCLUSIVE COLLECTION - ZONE 5∑ 
Een exclusieve luxe zone aanwezig in sommige van onze Resorts 4∑.

  PREMIUM RESORTS 4∑
Net een beetje meer, mix van elegantie, comfort en oog voor details.

  RESORT COMFORT 3∑
Alles is aanwezig: veel activiteiten, comfortabele kamers, uitgebreid bu� et en de 
gezelligheid van Club Med.

♦  Ga voor meer informatie naar clubmed.be of clubmed.nl of neem
contact met ons op.
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AFRIKA
5∑ MAROKKO Marrakech la Palmeraie Zone 5∑ NIEUW DESIGN(3) ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●

(5)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ MAROKKO Marrakech la Palmeraie ✔ 28 ha ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yasmina ✔ 27 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SENEGAL Cap Skirring ✔ 87 ha 2 jaar ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑ MAROKKO Agadir ✔ 11 ha ✔ ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TUNESIË Djerba la Douce ✔ 19 ha ✔ ● ● ● ● ●
(20)

● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●

EUROPA & MIDDELLANDSE ZEE
5∑ CRUISES Cruise Club Med 2(1) ✔ 8 jaar ✔ ● ● ●

(9)
●

(9)
●

(9)
●

(9)
●

(9)
●

(9)
● ● ● ● ● ● ●

ITALIË - SICILIË Cefalù NIEUW(2) ✔ 14 ha 8 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(10) (11) (10)

●
(10)

●
(10)

●
(10)

●
(10)

● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

4∑ FRANKRIJK Opio in de Provence NIEUW DESIGN(3) ✔ 46 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●
(7)

●
(14)

●
(14)

● ● ● ● ● ●

Vittel Golf Ermitage ✔ 1 ha ● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ●
(15)

● ● ● ● ● ● ● ●

GRIEKENLAND Gregolimano ✔ 22 ha 2 jaar ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

PORTUGAL Da Balaia NIEUW DESIGN(3) ✔ 15 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

TURKIJE Bodrum Palmiye ✔ 4 ha ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ● ●

Palmiye ✔ 18 ha ✔ ● ● ● ● ●
(20)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●
(4) (4)

● ● ● ●

3∑ FRANKRIJK La Palmyre Atlantique ✔ 24 ha ✔ ●
(4)

● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●

Vittel le Parc ✔ 240 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ●
(15)

● ● ● ● ● ●

FRANKRIJK - CORSICA Cargèse ✔ 21 ha ✔ ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sant’Ambroggio ✔ 7 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË Napitia ✔ 17 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ●

ITALIË - SICILIË Kamarina ✔ 75 ha ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ●
(16)

●
(4)

● ● ● ● ●

TURKIJE Kemer ✔ 40 ha 18 jaar ✔ ● ●
(20)

● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ●
(4) (4)

● ● ●

DE ALPEN
FRANKRIJK Les Chalets de Valmorel ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ FRANKRIJK Valmorel Zone 5∑ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ FRANKRIJK Grand Massif Samoëns Morillon NIEUW(2) ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ● ● ● ●

Peisey-Vallandry ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(20)

● ● ●
(8)

● ●
(16)

● ● ● ● ● ● ●

Valmorel ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË Pragelato Vialattea ✔ ✔ ● ● ● ●
(20)

● ●
(5)

● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ● ● ●

3∑ FRANKRIJK Serre-Chevalier ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* Met toeslag. (1) Details van Club Med 2 zomer 2019 route op clubmed.be of clubmed.nl (2) Nieuw resort korter dan 2 jaar open. (3) Resort gedeeltelijk "herontworpen" korter dan 2 jaar geleden. (4) Alleen 
op bepaalde data. (5) Lessen worden ook alleen aangeboden met een toeslag voor bepaalde data. (6) Zie details bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (7) CREACTIVE door Cirque du Soleil. (8) Waarvan 
elektrische MTB. (9) Opening van de nautische hal voor anker en onder voorbehoud van klimatologische omstandigheden en/of beslissingen van plaatselijke autoriteiten. (10) Van 14/05 tot 02/11/2018 vervolgens

vanaf 12/05/2020 (afhankelijk van de zee). (13) Slechts vanaf 29/04/2018. (14) Kinderzwembad en Zen-zwembad geopend van 28/04/2019 tot 03/11/2019. (15) Buitenzwembad geopend van 16 juni tot 8 
september 2019. (16) Hamam- en / of saunaruimte in de spa. (17) Ontspannend verblijf in Resort gecombineerd met een privé-rondreis van een paar dagen. (18) Details en bijzonderheden van de accommodaties 
bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (19) Wi-Fi-toegang beschikbaar in het grootste deel van het resort. (20) Alleen wandelingen, te koop in het Discovery Center.
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ONS AANBOD
● Inbegrepen in uw pakket

Services beschikbaar tegen een toeslag

AFHANKELIJK VAN HET GEWENSTE 
COMFORTNIVEAU

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS 
CLUB MED
Comfort, welzijn en op maat gemaakte service in een 
uitzonderlijk chalet-appartement in de bergen

  EXCLUSIVE COLLECTION - Zone 5∑ 
Twee van onze Resorts 4∑ hebben een extra zone: 
een private Zone 5∑ met meer services en nog meer 
privileges

  PREMIUM RESORTS 4∑
Net een beetje meer, mix van elegantie, comfort en 
oog voor details

  RESORT COMFORT 3∑
Alles is aanwezig: veel activiteiten, comfortabele kamers, 
uitgebreid bu� et en de gezelligheid van Club Med

PRAKTISCHE 
INFO

HET GEBIED IN CIJFERS RESORTTYPE KINDEREN & TIENERS WINTERSPORT ANDERE ACTIVITEITEN EN WELZIJN ACCOMMO-
DATIE &

RESTAURANTS
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FRANKRIJK, ITALIË, ZWITSERLAND, CHINA & JAPAN

FRANKRIJK Chaletappartementen Valmorel 1460m ✔ ● GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ FRANKRIJK Les Arcs Panorama Zone 5∑(1) 1750m ✔ ❍ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 139 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ●

Val d’Isère Zone 5∑ 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 ✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

Valmorel Zone 5∑ 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ Grand Massif Samoëns Morillon 1600m ✔ GRAND MASSIF 700m 2500m 148 14 50 64 20 0 3 70 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Les Arcs Panorama(1) 1750m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 139 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

La Plagne 2100 2100m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Méribel l’Antarès 1700m LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 ✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Méribel le Chalet 1700m ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 ✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Peisey-Vallandry 1600m ✔ ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139 ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

Tignes Val Claret 2100m ✔ ✔ TIGNES VAL 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Val d’Isère 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 ✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Val Thorens Sensations 2300m ✔ ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 2 jaar ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●
(15)

● ● ●

Valmorel 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË
Cervinia 2050m CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT 1524m 3900m 360 27 30 73 0 13 3 62 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●

(12)
● ● ● ● ● ●

(13)
● ● ● ● ● ● ● ●

Pragelato Vialattea 1600m ✔ VIA LATTEA (VOIE LACTÉE) 1350m 2823m 400 42 118 54 30 40 6 92 2 jaar ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

ZWITSERLAND Saint-Moritz Roi Soleil 1750m HAUTE-ENGADINE 1750m 3300m 350 35 22 31 0 222 1 56 ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CHINA
Beidahu(1) 500m ✔ BEIDAHU 526m 1405m 46 2 4 7 3 0 1 8 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yabuli 470m ✔ ✔ YABULI MERGE 500m 1374m 35 7 10 6 6 0 1 22 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

JAPAN
Sahoro Hokkaido 400m ✔ ✔ SAHORO 420m 1030m 25 7 5 0 9 5 1 9 ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tomamu Hokkaido 540m ✔ ✔ TOMAMU 540m 1239m 22 4 0 14 10 5 ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑

FRANKRIJK

Aime la Plagne 2000m ✔ GRANDE PLAGNE 1250m 3250m 225 18 33 69 10 80 3 85 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Arcs Extrême 2000m ✔ LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER 1250m 3250m 200 19 32 53 2 73 3 54 18 jaar(5) ✔ ✔ ●
(10)

●
(10)

●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ●

L’Alpe d’Huez la Sarenne 1850m ✔ ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE 1860m 3330m 237 14 29 34 38 50 1 85 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serre-Chevalier 1400m ✔ GRAND SERRE CHEVALIER 1400m 2800m 250 15 42 33 25 35 1 61 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●

 (1) Nieuw Resort korten dan 2 jaar open (2) Resort(s) met een directe toegang tot de pistes, zowel ski-in ski-out, of zeer dichtbij de pistes (maximum 150 m). (3) Aan het begin en aan het einde van het seizoen, 
als de verbinding gesloten is naar het skigebied “Les 3 Vallées”, zult u skiën volgens het skioord op Méribel of Val Thorens. (5) Resort alleen voor volwassenen. (6) Resort(s) met een authentieke architectuur van 
“alpine chalet” of paleis, gelegen in het hart van een resort met charme of prestige. (7) Waar ideale skicondities voor skiërs van topniveau: goede sneeuwkwaliteit, grote hoogte, vele kilometers pistes en landschappen. 

(8) Tijdens schoolvakanties. Data: informeer bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (9) Met uitzondering van het “niet-skiër, niet-wandelaar” -pakket, beschikbaar in alle Resorts Frankrijk, Italië en Zwitserland. 
(10) 18 jaar in Arcs Extreme. (11) Vanaf 12 jaar het hele seizoen. (12) Vanaf 12 jaar buiten schoolvakanties. (13) Hamam en/of sauna met supplement in de spa. (14) Details van de accommodatie bij uw reisagent 
op clubmed.be / clubmed.nl (15) “Alleen Val Thorens-sensaties:” Junior Suites “beschikbaar naast” Suites “. (16) - Wi-Fi-toegang beschikbaar in het grootste deel van het resort.

ONZE RESORTS IN DE SNEEUW
VIND HET PERFECTE WINTERSPORTRESORT UIT ONZE SELECTIE
Deze tabel toont de services die zijn inbegrepen in uw Club Med-pakket en de overige services die worden aangeboden in ieder Resort. Enkele services 
zijn alleen beschikbaar op bepaalde vertrekdata. Daarnaast kunnen bepaalde activiteiten worden aangeboden als groepsles voor alle niveaus of zonder 
specifi eke tijden, zodat u kunt deelnemen wanneer het u uitkomt. Dit is afhankelijk van het Resort en/of de data van vertrek.
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FRANKRIJK, ITALIË, ZWITSERLAND, CHINA & JAPAN

FRANKRIJK Chaletappartementen Valmorel 1460m ✔ ● GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5∑ FRANKRIJK Les Arcs Panorama Zone 5∑(1) 1750m ✔ ❍ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 139 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ●

Val d’Isère Zone 5∑ 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 ✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

Valmorel Zone 5∑ 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4∑ Grand Massif Samoëns Morillon 1600m ✔ GRAND MASSIF 700m 2500m 148 14 50 64 20 0 3 70 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Les Arcs Panorama(1) 1750m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 139 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

La Plagne 2100 2100m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Méribel l’Antarès 1700m LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 ✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Méribel le Chalet 1700m ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 ✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Peisey-Vallandry 1600m ✔ ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139 ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

Tignes Val Claret 2100m ✔ ✔ TIGNES VAL 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Val d’Isère 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79 ✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Val Thorens Sensations 2300m ✔ ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180 2 jaar ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●
(15)

● ● ●

Valmorel 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ITALIË
Cervinia 2050m CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT 1524m 3900m 360 27 30 73 0 13 3 62 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●

(12)
● ● ● ● ● ●

(13)
● ● ● ● ● ● ● ●

Pragelato Vialattea 1600m ✔ VIA LATTEA (VOIE LACTÉE) 1350m 2823m 400 42 118 54 30 40 6 92 2 jaar ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

ZWITSERLAND Saint-Moritz Roi Soleil 1750m HAUTE-ENGADINE 1750m 3300m 350 35 22 31 0 222 1 56 ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CHINA
Beidahu(1) 500m ✔ BEIDAHU 526m 1405m 46 2 4 7 3 0 1 8 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yabuli 470m ✔ ✔ YABULI MERGE 500m 1374m 35 7 10 6 6 0 1 22 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

JAPAN
Sahoro Hokkaido 400m ✔ ✔ SAHORO 420m 1030m 25 7 5 0 9 5 1 9 ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tomamu Hokkaido 540m ✔ ✔ TOMAMU 540m 1239m 22 4 0 14 10 5 ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3∑

FRANKRIJK

Aime la Plagne 2000m ✔ GRANDE PLAGNE 1250m 3250m 225 18 33 69 10 80 3 85 2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Arcs Extrême 2000m ✔ LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER 1250m 3250m 200 19 32 53 2 73 3 54 18 jaar(5) ✔ ✔ ●
(10)

●
(10)

●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ●

L’Alpe d’Huez la Sarenne 1850m ✔ ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE 1860m 3330m 237 14 29 34 38 50 1 85 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serre-Chevalier 1400m ✔ GRAND SERRE CHEVALIER 1400m 2800m 250 15 42 33 25 35 1 61 ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●

 (1) Nieuw Resort korten dan 2 jaar open (2) Resort(s) met een directe toegang tot de pistes, zowel ski-in ski-out, of zeer dichtbij de pistes (maximum 150 m). (3) Aan het begin en aan het einde van het seizoen, 
als de verbinding gesloten is naar het skigebied “Les 3 Vallées”, zult u skiën volgens het skioord op Méribel of Val Thorens. (5) Resort alleen voor volwassenen. (6) Resort(s) met een authentieke architectuur van 
“alpine chalet” of paleis, gelegen in het hart van een resort met charme of prestige. (7) Waar ideale skicondities voor skiërs van topniveau: goede sneeuwkwaliteit, grote hoogte, vele kilometers pistes en landschappen. 

(8) Tijdens schoolvakanties. Data: informeer bij uw reisagent op clubmed.be / clubmed.nl (9) Met uitzondering van het “niet-skiër, niet-wandelaar” -pakket, beschikbaar in alle Resorts Frankrijk, Italië en Zwitserland. 
(10) 18 jaar in Arcs Extreme. (11) Vanaf 12 jaar het hele seizoen. (12) Vanaf 12 jaar buiten schoolvakanties. (13) Hamam en/of sauna met supplement in de spa. (14) Details van de accommodatie bij uw reisagent 
op clubmed.be / clubmed.nl (15) “Alleen Val Thorens-sensaties:” Junior Suites “beschikbaar naast” Suites “. (16) - Wi-Fi-toegang beschikbaar in het grootste deel van het resort.
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BELGIË

Antwerpen 03 232 18 62 
Hopland 5 - 2000 Antwerpen

Brussel-Louiza 02 535 51 11 
Louizalaan 59 - 1050 Brussel

Brussel-Fort Jaco 02 535 51 22  
Waterloosesteenweg 1353 - 1180 Ukkel

Luik 04 222 30 92 
Rue des Dominicains 14 - 4000 Luik

Namen 081 84 14 10 
Rue Emile Cuvelier 52 - 5000 Namen

NEDERLAND

Amsterdam 
Stadhouderskade 13 - 1054 ES Amsterdam

ONZE BOETIEKS

clubmed.be  
070 660 660

clubmed.nl 
0900 202 03 06

Verleng uw Club Med ervaring via sociale media

/ClubMed

Deel uw geluksmomenten met #ClubMed

Deel uw mening op 


