
Color Days aanbieding 
Tot €400 korting per volwassene ** 

 
 

** -10% korting per persoon (maximaal -€300 per persoon in Standaard/Superior kamer en maximaal 
-€400 per persoon in Deluxe kamer, Suite of Chalet) of tot -15% per persoon (maximaal €500 per 
persoon in Standaard/Superior kamer en maximaal -€600 per persoon in Deluxe Kamer, Suite en 
Appartement-Chalet) op boekingen gemaakt tussen 25/11/2019 en 04/12/2019 voor bepaalde data 
tussen 30/11/2019 en 17/05/2020, in een selectie van Resorts, Chalets, Cilla's, Cruises door Club Med 
en Tours door Club Med uit de volgende gebieden: 
 

• Resorts Azië en Indische Oceaan, Caraïbische en Amerikaanse kust, Afrika, Frankrijk, 
Europa en Middellandse Zee en Villa's: pakket van minimaal 2 nachten met of zonder transport, 
korting van toepassing op de prijs van het pakket (inclusief transport). 

• Resorts en Chalets in Europa: pakket van minimaal 2 nachten met of zonder transport, 
korting van toepassing op de prijs van het pakket. 

• Cruises door Club Med: pakket van minimaal 4 nachten met of zonder transportkorting van 
toepassing op de prijs van het pakket, vertrek op de aangegeven data (inclusief transport). 

• Tours van Club Med: pakket van minimaal 8 nachten met transport, korting van toepassing 
op het circuitdeel van het pakket (exclusief transport). 
 
Aanbieding exclusief services met toeslag, mogelijke belastingen en landingsrechten, afhankelijk van 
beschikbaarheid (beperkt tot 10 begunstigden per bestemming, op begindatum waarop het aanbod 
betrekking heeft, alle steden van vertrek en reservering van alle landen - Frankrijk, België, 
Zwitserland en Nederland). Aanbieding geldig vanaf 4 jaar voor Resorts sneeuwbestemmingen, 6 jaar 
voor Resorts op zonbestemmingen, 7 jaar voor Tours door Club Med (12 jaar voor sommige) en 8 jaar 
voor Cruises by Club Med, niet retroactief, cumulatief alleen met de aanbiedingen "Alleen op 
vakantie" en "Member gets Member" en onder voorbehoud van de algemene verkoopvoorwaarden 
van Club Med® en Erratum die van kracht waren op het moment van boeken. Details van het aanbod 
(bestemmingen, steden en betrokken vertrekdata) bij Club Med, erkende reisbureaus of op 
www.clubmed.com  
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