
Last Minutes december 
Tot 400€* korting per persoon 

 

Last Minute aanbieding (Minder dan 21 dagen) : 

*Tot 10% per persoon (tot -300€ /pers voor en Standaard/Superior Kamer en tot -400€/pers voor en Deluxe 

Kamer en Suite) en op bepaalde datum, -15% per persoon (tot -500€ /pers voor en Standaard/Superior Kamer 

en tot -600€/pers voor en Deluxe Kamer en Suite) op de prijs van het arrangement elk vrijdag op de site 

www.clubmed.be of in Club Med reisagentschap, agentschappen met Club Med licentie.  

De voorgestelde arrangementen en prijzen gelden voor een logement op basis van een dubbele bezetting (2 

personen) en enkel voor de kamercategorieën, vervoersvoorwaarden en begin- en einddatums voor de 'Last 

Minute'-aanbiedingen op www.clubmed.be. 

Met een vetrekdatum na 21 dagen :  

*Tot 10% per persoon (tot -300€ /pers voor en Standaard/Superior Kamer en tot -400€/pers voor en Deluxe 

Kamer en Suite) en op bepaalde datum, -15% per persoon (tot -500€ /pers voor en Standaard/Superior Kamer 

en tot -600€/pers voor en Deluxe Kamer en Suite). Aanbieding geldig op reservaties gemaakt tussen 

01/12/2018 en 03/01/2019 voor bepaalde vertrekdata tussen 22/12/2018 en  03/01/2019 voor een selectie 

Clubdorpen en Villa’s en Appartementen-Chalets voor volgende zones : 

 

• Clubdorpen Afrika, Frankrijk (behalve Corsica), Europa & Middellandse Zee : All-in van min. 3 dagen 

met of zonder transport, korting toepasbaar op de prijs van het arrangement. 

 

• Winter Clubdorpen in Europa : All-in van min. 3 dagen met of zonder transport, korting toepasbaar op 

de prijs van het arrangement.  

 
Aanbieding zonder jaarlijkse bijdrage en services met supplement/ à la carte, eventuele taksen voor zover 

beschikbaar en gelimiteerd tot 10 gebruikers van de korting per bestemming, per datum van het begin van 

het verblijf van de aanbieding, ongeacht welke stad van vertrek en land van reservering. Aanbieding geldig 

vanaf 4 jaar voor Winter Clubdorpen, 6 jaar voor zon bestemmingen, niet-retroactief, niet cumuleerbaar met 

andere aanbiedingen en/of kortingen voor de voorgestelde prijzen van Club Med® met uitzondering van de 

aanbiedingen “Alleen op vakantie”, “Member gets member” en “Verleng uw vakantie». Aanbieding geldig 

afhankelijk van beschikbaarheid en onderworpen aan de voorwaarden van Club Med® en huidig Erratum op het 

moment van de reservatie.  

 

Details van de aanbieding (bestemmingen, desbetreffende vertreksteden- en data) in Club Med reisagentschap, 

agentschappen met Club Med licentie of op www.clubmed.be 
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