
De huidige aanbiedingen van het seizoen ‘Winter 2021’ zijn geldig voor reserveringen vanaf 10 maart tot en met 
1 december 2020. 

 
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de betreffende aanbieding, zijn de huidige aanbiedingen van het 
winterseizoen 2021 geldig op alle Club Med® bestemmingen en vertrekdata van het seizoen, hetzij, 

• Voor reserveringen tussen 10 maart en 22 oktober 2020, voor een verblijf in een Resort, Villa of Chalet- 
Appartement met vertrekdatum tussen 31 oktober 2020 en 4 mei 2021, en voor Cruises by Club Med 
van 8 november 2020 tot 22 april 2021; 

• Voor reserveringen tussen 9 juni en 22 oktober 2020 voor Rondreizen met vertrekdatum tussen 1 
november 2020 en 30 juni 2021; 

• Voor reserveringen tussen 10 maart en 22 oktober 2020 voor Escapades met vertrekdatum tussen 1 
november 2020 en 30 april 2021. 

 
De aanbiedingen zijn zonder eventuele taksen en kosten voor tussenlanding, en zonder à la carte services met 
toeslag (zoals de Escapades). De aanbiedingen zijn niet retroactief, niet combineerbaar onder elkaar of met 
andere aanbiedingen van Club Med® (behalve indien dit uitdrukkelijk vermeld is), ze zijn toepasbaar onder 
voorbehoud van beschikbaarheid en zijn onderworpen aan de algemene en specifieke verkoop voor waarden van 
Club Med® en de geldende Errata op het moment van de reservering. De aanbiedingen met transport bestaan uit 
heen-en terugvervoer. De aanbiedingen van het winterseizoen 2021 annuleren en vervangen de huidige 
arrangementen zodra de nieuwe aanbiedingen in werking treden. 

 
BESTE PRIJSGARANTIE MET DE HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING 
Garantie van de beste Club Med® aanbieding van het seizoen ‘Winter 2021’. Als u tijdens het boekingsseizoen 
een betere Club Med® aanbieding voor uw verblijfsarrangement tegenkomt (identiek in ieder opzicht), betaalt 
Club Med® u het prijsverschil terug in de vorm van een tegoedbon voor een nog te reserveren verblijf. Het tegoed 
blijft 12 maanden geldig vanaf de begindatum van het verblijf dat oorspronkelijk gereserveerd werd met Happy 
First. Garantie niet van toepassing op ‘Last Minute’-aanbiedingen, speciale aanbiedingen die voor een bepaald 
klantensegment gelden en uitgezonderd extra kortingen in de context van de aanbieding ‘Member gets 
Member’. Zie details van de garantie op www.clubmed.nl  

 

HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING VOOR DE WINTER 2021 
 

Resorts, Villa’s, Chalet-Appartementen en Cruises by Club Med®: 
 

15% korting per persoon vanaf 4 jaar voor de bergresorts en vanaf 6 jaar voor de andere resorts, op Club Med® 
Arrangementen, met on zonder vervoer*, vanaf 5 nachten, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de 
volgende voorwaarden: 

• 15%    GELIMITEERD    TOT    DE    ONDERSTAANDE    KORTINGSBEDRAGEN  AFHANKELIJK   VAN DE 
VERBLIJFSDUUR EN HET TYPE ACCOMMODATIE 

 
Verblijfsduur Max. korting/pers. In Standaard/Superior 

Kamer/hut 
Max. korting/pers. In Deluxekamer/-hut, 
Suite of Villa/Chalet-Appartement 

5 nachten 360€ 500€ 
6 nachten 430€ 600€ 
7 nachten 500€ 700€ 
8 nachten 535€ 750€ 
9 nachten 570€ 800€ 
10 nachten 605€ 850€ 
11 nachten 640€ 900€ 
12 nachten 675€ 950€ 
13 nachten 710€ 1000€ 

http://www.clubmed.nl/


14 nachten en 
meer 

745€ 1050€ 

 

* Voor de Resorts, Villa’s, Chalet-Appartementen in continentaal Frankrijk (met uitzondering van Corsica) en 
bergresorts in Europa is de korting enkel toepasbaar op het verblijf van het arrangement (prijs zonder transport). 

 

• DE 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 10 t/m 12 maart 2020) 
Korting toepasbaar op alle Club Med Arrangementen voor een verblijf in Resorts, Villa’s of Chalet-Appartementen 
waarbij de eerste dag van het verblijf tussen 31 oktober 2020 en 4 mei 2021 valt en voor Cruises tussen 8 
november 2020 en 22 april 2021 valt (met uitzondering van vertrek op 26 december 2020, 11 februari 2021 of 

16 maart 2021). 
 

• REST VAN HET BOEKINGSSEIZOEN (van 13 maart t/m 1 december 2020) 
Aanbieding enkel geldig voor de 20 eerst gereserveerde Arrangementen per bestemming en per verblijfsdatum, 
waarbij de eerste dag van het verblijf steeds op dezelfde datum valt als de verblijven van de 3 onbeperkte dagen. De 
quota houden immers rekening met het aantal verkochte Arrangement tijdens de 3 onbeperkte dagen. 
 

Rondreizen by Club Med: 

15% korting per persoon, gelimiteerd tot € 500/pers. (toepasbaar op het arrangement, met of zonder vervoer), 
onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden: 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 9 t/m 11 juni 2020) 
 

Korting geldig op de Rondreizen tussen 1 november 2020 en 30 juni 2021. 
 

• REST VAN HET BOEKINGSSEIZOEN (van 12 juni t/m 1 december 2020) 
 

Aanbieding enkel geldig voor de 4 eerste Arrangementen per Rondreis en per vertrekdatum waarbij de eerste 
dag van het verblijf op dezelfde datum valt als voor de verblijven van de 3 onbeperkte dagen. De quota houden 
immers rekening met het aantal verkochte Arrangementen tijdens de 3 onbeperkte dagen. 

 
HAPPY FAMILY AANBIEDING 
De kortingen (en het gratis verblijf) zijn al in de onderstaande prijzen verwerkt en zijn enkel geldig op het verblijf 
zelf (zonder vervoer) voor een Volwassenenarrangement, uitgezonderd services waarvoor een toeslag geldt 
(Baby Club Med®, Petit Club Med®…). Kinderen moeten de kamer delen met minstens 2 volwassenen in de Resorts 
en met minstens één volwassene op de Cruises by Club Med. De kinderen zijn ingeschreven in hetzelfde 
boekingsdossier en met dezelfde data en plaatsen van vertrek en terugkeer; onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van de gekozen kamercategorie. De hierna vermelde leeftijdsgrenzen gelden voor de 
verblijfsdatum (vertrek en terugkeer) en niet voor de dag van reservering. In Cefalù en aan boord van de Club 
Med 2 zijn kinderen pas toegelaten vanaf 8 jaar. Voor de Escapades zijn kinderen vanaf 4 jaar toegelaten. Tarieven 
combineerbaar met andere aanbiedingen en/of kortingen van Club Med®. 

• Jonger dan 4 jaar: Gratis verblijf in al onze bergresorts 

• Jonger dan 6 jaar: Gratis verblijf in al onze zonresorts en Escapades (indien twee betalende volwassenen) 

• 4-11 jaar: -20% in al onze bergresorts en -50% in al onze zonresorts 

• 12-17 jaar: -20% in al onze zonresorts, met uitzondering van onze bergresorts.



 


