EEN WEEK OP WINTERSPORT OF LIEVER EEN WEEKEND? ONTDEK
ONZE ALL-INCLUSIVE CLUB MED VAKANTIE MOGELIJKHEDEN!
Club Med biedt u deze winter veel flexibiliteit voor uw all-inclusive vakantie in de bergen! Of u nu een week, vier dagen of korter wil
wintersporten: bij Club Med passen wij de verblijfsduur aan, aan uw wensen.
“OPEN DATES” PAKKET

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 wegen en op
de skihellingen, daarnaast ervaart u een all-inclusive en zorgeloze vakantie.

2. “WEEK-ENDS” by Club Med
Ons aanbod voor een kort verblijf van maximaal 3 nachten. U heeft de keuze tussen een weekend, een kort verblijf inclusief zaterdag
of zondag, of een pauze door de week. 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 om 12:00 uur op uw vertrekdag. Maaltijden in het Resort
zijn inbegrepen vanaf de lunch op de eerste dag tot en met de lunch op de vertrekdag.

3. “OPEN DATES” PAKKET
Kies zelf de verblijfsduur en wanneer u wilt verblijven. Het voordeel? U kiest tussen een kort verblijf van minimaal 4 nachten, een verblijf
van een week(4), of waarom niet langer dan 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, “Week-ends by
Club Med” of “Open Dates”.

“CLASSIC CLUB” PAKKET

“WEEK-ENDS” by Club Med

“OPEN DATES” PAKKET

Verblijfsduur

7 dagen, aankomst en vertrek op
zondag

Korte verblijven van maximaal
3 nachten (eventueel inclusief een
zaterdag of zondag)

Verblijf van ten minste 4 nachten(4)

Resorts & data

Alle Resorts en data

Afhankelijk van beschikbaarheid

Afhankelijk van beschikbaarheid

Resort check-in
& check-out(1)

• Aankomst tussen 15:00(2) en
20:00 uur
• Vertrek voor 15:00 uur

• Aankomst tussen 12:00 en 20:00 uur
• Vertrek voor 15:00 uur

• Aankomst tussen 15:00(2) en
20:00 uur
• Vertrek voor 15:00 uur

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

• Beschikbaar tussen 15:00 en
20:00 uur
• Check-out voor 10:00 uur

• Beschikbaar tussen 15:00 en
20:00 uur
• Check-out voor 10:00 uur

• Beschikbaar tussen 15:00 en
20:00 uur
• Check-out voor 10:00 uur

Maaltijden, bar &
snacks

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

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

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

Kinderclubs

• Vanaf de dag na aankomst (maandag)
tot de dag voor de vertrekdag
(zaterdag)
• Geen kinderclubs op zondag

• Vanaf de dag na aankomst tot de dag
voor de vertrekdag
• Geen kinderclubs op zondag

• Vanaf de dag na aankomst tot de dag
voor de vertrekdag
• Geen kinderclubs op zondag

Liftpas

 anaf de dag na aankomst (maandag)
V
tot de dag voor de vertrekdag
(zaterdag)

Vanaf de dag na aankomst tot de
vertrekdag

Vanaf de dag na aankomst tot de
vertrekdag

Ski- of
Snowboardlessen

• 5 dagen: van de dag na de
aankomstdag (maandag) t/m twee
dagen voor vertrek (vrijdag)
• Geen lessen op zaterdag en zondag

• Vanaf de dag na aankomst tot de
vertrekdag
• Geen lessen op zaterdag en zondag

• Vanaf de dag na aankomst tot een
dag voor de vertrekdag
• Geen lessen op zaterdag en zondag

Niveau

• Alle levels
• Beginnerslessen alleen op maandag

• Alle levels
• Beginnerslessen alleen op maandag

• Alle levels
• Beginnerslessen alleen op maandag

(1) Verschillen in het schema worden opgenomen in de ‘belangrijke informatie’ sectie in de e-mail, die u ontvangt voor vertrek.
(2) In het geval van een eerdere aankomst wordt de lunch op de eerste dag in rekening gebracht.
(3) Kamer check-out voor 12:00 uur in de Valmorel Chalets.
(4) Behalve een verblijf van 7 nachten van zondag tot zondag (“Classic Club” pakket)

