EEN WEEK SKIËN OF EEN SHORTSKI?
ALTIJD EEN ALL-INCLUSIVE WINTERSPORTVAKANTIE
BIJ CLUB MED!
Club Med biedt u veel waar voor uw geld en optimale flexibiliteit voor uw all-inclusive vakantie in de Alpen. Of u nu een
week, vier dagen of korter wil wintersporten: bij Club Med passen wij de verblijfsduur aan, aan uw wensen én aan uw agenda.
1. “CLASSIC CLUB” PAKKET
Ons ‘Classic’ Club Med-verblijf van 7 nachten, van zondag tot zondag. Het voordeel? U vermijdt de zaterdagse drukte op de
weg en op de skihellingen, daarnaast ervaart u een all-inclusive en zorgeloze vakantie. U heeft een hele week om volop te
genieten van alle activiteiten en om leuke mensen te ontmoeten.

2Ontdek onze short stays van 2 of 3 nachten. U heeft de keuze tussen een weekend, een kort verblijf inclusief zaterdag of
zondag, of een midweek break. Het voordeel? U geniet van uw weekend bij Club Med vanaf het moment dat u aankomt tot
uw vertrek! Uw skiliftpas is beschikbaar vanaf de ochtend van aankomst en eindigt ‘s middags op uw vertrekdag. Maaltijden zijn
inbegrepen vanaf de lunch op de eerste dag tot en met de lunch op de vertrekdag.
3. “OPEN DATES” PAKKET
Kies zelf hoe lang en wanneer u op vakantie wilt komen. Het voordeel? U kiest tussen een kort verblijf van minimaal 4 nachten,
een week met aankomst op een andere dag dan zondag, of zelfs een verblijf van meer 7 dagen. Bij Club Med is alles mogelijk
en is alles inbegrepen!
Hieronder vindt u alle details over onze all-inclusive vakanties, afhankelijk van de verblijfsduur: “Classic Club” weken,
“Weekends by Club Med” of “Open Dates”.
“CLASSIC CLUB” PAKKET

“OPEN DATES” PAKKET

Verblijfsduur

Verblijf van 7 dagen, aankomst en
vertrek op zondag

Kort verblijf van 2 of 3 nachten
(met of zonder dag in het weekend)

Verblijf van 4 nachten en langer(4)

Resorts & Data

Alle Resorts & data

Afhankelijk van beschikbaarheid

Afhankelijk van beschikbaarheid

Resort check-in &
check-out(1)

• Aankomst tussen 15.00 uur (2) en 20.00 uur
• Vertrek vóór 15.00 uur

• Aankomst tussen 12.00 uur (2) en 20.00 uur
• Vertrek vóór 15.00 uur

• Aankomst tussen 15.00 uur (2) en 20.00 uur
• Vertrek vóór 15.00 uur

Kamer
beschikbaarheid &
check-out(1)(3)

• Aankomst tussen 15.00 uur (2) en 20.00 uur
• Check-out vóór 10.00 uur

• Aankomst tussen 15.00 uur (2) en 18.00 uur
• Check-out vóór 10.00 uur

• Aankomst tussen 15.00 uur (2) en 18.00 uur
• Check-out vóór 10.00 uur

Maaltijden, bar &
snacks

Vanaf de dag van aankomst
(diner(2)) t/m de vertrekdag (lunch)

Vanaf de dag van aankomst (lunch)
t/m de vertrekdag (lunch)

Vanaf de dag van aankomst
(diner(2)) tot de vertrekdag (lunch)

Kinderclubs

• Vanaf de dag na aankomst
(maandag) t/m de dag vóór de
vertrekdag (zaterdag)
• Geen kinderclubs op zondag

• Vanaf de dag van aankomst
t/m de dag vóór de vertrekdag
• Geen kinderclubs op zondag

• Vanaf de dag na aankomst t/m de
dag vóór de vertrekdag
• Geen kinderclubs op zondag

Liftpas

Geldig vanaf de dag na aankomst
(maandag) t/m de dag vóór de
vertrekdag (zaterdag)

Geldig vanaf de dag van aankomst (‘s
ochtends) t/m de vertrekdag

Geldig vanaf de dag na aankomst
t/m de vertrekdag

Ski- of
Snowboardlesse
n

• 5 dagen: vanaf de dag na
aankomst (maandag) t/m twee
dagen vóór de vertrekdag
(vrijdag)
• Geen lessen op zaterdag en zondag

• Vanaf de dag na aankomst t/m de
vertrekdag
• Geen lessen op zaterdag en zondag

• Vanaf de dag na aankomst t/m de
dag vóór de vertrekdag
• Geen lessen op zaterdag en zondag

Lesniveau

• Alle niveaus
• Beginnerslessen starten enkel op
maandag

• Alle niveaus
• Beginnerslessen starten enkel op
maandag

• Alle niveaus
• Beginnerslessen starten enkel op
maandag

(1) Als het schema wijzigt voor het Resort dat u kiest, wordt de nieuwe planning meegedeeld via 'Rendez-vous Vacances'.
(2) In het geval van een eerdere aankomst wordt de lunch op de eerste dag in rekening gebracht.
(3) Kamer check-out vóór 12.00 uur in de Valmorel Chalets.
(4) Behalve voor een verblijf van 7 nachten van zondag tot zondag (“Classic Club” pakket)

