
ONZE AANBIEDINGEN – DE VOORWAARDEN 
Deze aanbiedingen voor het seizoen Zomer 2021 zijn geldig voor boekingen van 17/11/2020 tot 30/03/2021. 
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de betreffende aanbieding, zijn deze aanbiedingen voor het 
seizoen Zomer 2021 geldig voor alle Club Med®-bestemmingen en de vertrekdata van het seizoen, 
- Voor reserveringen van 17/11/2020 tot 30/03/2021: voor vertrek in de Resorts, Villa's en Chalet-

appartementen tussen 08/05/2021 en 14/12/2021 
- Voor reserveringen van 08/12/2020 tot 10/12/2020 voor vertrek met Circuits van 15/04/2021 tot 

15/12/2021 
- Voor reserveringen van 17/11/2020 tot 19/11/2020 voor vertrek met Escapades van 01/05/2021 tot 

31/10/2021. 
 
De aanbiedingen zijn exclusief eventuele belastingen en tussenstopkosten, en services met toeslag/à la carte-
services (inclusief Escapades). Ze hebben geen terugwerkende kracht, kunnen niet met elkaar of met andere 
aanbiedingen van Club Med® worden gecombineerd (tenzij anders aangegeven), zijn van toepassing op basis van 
beschikbaarheid en zijn onderworpen aan de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden Club Med® die op 
het moment van de reservering van kracht zijn. De aanbiedingen omtrent vervoer betreffen een heen- en 
terugreis. 
De aanbiedingen voor het seizoen Winter 2022 zullen, vanaf hun inwerkingtreding, deze aanbiedingen voor de 
betrokken pakketten annuleren en vervangen. 

HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING 
HAPPY FIRST GARANTIE BESTE AANBIEDING 
Garantie van het beste Club Med® aanbod voor het seizoen Zomer 2021: als u tijdens deze reserveringenperiode 
een voordeliger Club Med® kortingsaanbod op uw Pakket vindt (dat in alle opzichten identiek is), zal Club Med® 
u het verschil terugbetalen van de geregistreerde prijs, in de vorm van een tegoed voor een nog niet gereserveerd 
Pakket. Geldig gedurende 12 maanden vanaf de startdatum van het pakket dat oorspronkelijk was gereserveerd 
tijdens Happy First*. Garantie niet van toepassing op last-minute aanbiedingen of op prijsverlagingen 

gereserveerd voor specifieke klanten. Zie de details van de garantie op de site www.clubmed.nl  
 
HAPPY FIRST KORTING Zomer 2021 
Resorts, Villa’s en Chalet-appartementen: 
15% korting per persoon vanaf 6 jaar, op Club Med pakketten, met of zonder vervoer**, 
➢ Vanaf 5 nachten, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden: 
 

• 15% BINNEN DE GRENS VAN DE VOLGENDE KORTINGEN, AFHANKELIJK VAN DE VERBLIJFSDUUR EN HET 
TYPE ACCOMMODATIE 

 

Verblijfsduur Maximum korting p.p. in een 
Standaard/Superior kamer/hut 

Maximum korting p.p in een Deluxe kamer/hut, 
Suite en Villa/Chalet-appartement 

3 nachten €135 €180 
4 nachten €180 €240 
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 
14 nachten en meer €745 €1050 

http://www.clubmed.nl/
http://www.clubmed.nl/


 
** Voor Resorts, Villa's en Chalet- appartementen op het vasteland van Frankrijk (met uitzondering van Corsica), 
is de korting alleen van toepassing op het verblijfsgedeelte van het pakket (prijs zonder vervoer). 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 17 tot en met 19 november 2020) 
Korting van toepassing op alle Club Med pakketten, voor startdata van verblijf in Resorts, Villa's en Chalet- 
appartementen tussen 08/05/2021 en 14/12/2021 
 

• VERVOLG VAN HET RESERVERINGSSEIZOEN (van 20 november 2020 tot 30 maart 2021) 
Korting van toepassing binnen de limiet van 20 pakketten gereserveerd per bestemming en per verblijfsdatum, 
op dezelfde startdata als die voor de 3 Onbeperkte Dagen, waarbij deze quota rekening houden met het aantal 
verkochte pakketten gedurende de 3 Onbeperkte Dagen. 
 
De Escapades: 
15% korting per persoon, binnen de limiet van €150 per persoon (van toepassing op het accommodatiegedeelte 
van de vakantie, prijs zonder vervoer), afhankelijk van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 17 tot en met 19 november 2020) 
Korting geldig voor vertrekken met Escapades tussen 1 mei 2021 en 31 oktober 2021 
 
De Circuits by Club Med: 
15% korting per persoon, binnen de limiet van €500 per persoon (van toepassing op het pakket met of zonder 
vervoer), afhankelijk van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (reserveringen van 8 tot 10 december 2020) 
Korting geldig op de Circuits Découverte tussen 15 april 2021 en 15 december 2021 
 

• VERVOLG VAN HET RESERVERINGSSEIZOEN (van 11 december 2020 tot 31 maart 2021) 
Korting van toepassing binnen de limiet van 4 pakketten op een selectie van Circuits Découverte en vertrekdata 
op dezelfde startdata van het verblijf als die voor de 3 onbeperkte dagen, waarbij deze quota rekening houden 
met het aantal verkochte pakketten gedurende de 3 onbeperkte dagen. 

Aanbieding GRATIS VOOR KINDEREN 
Kortingen (of gratis verblijf) hieronder zijn al toegepast op de prijzen die te koop worden aangeboden en zijn 
alleen geldig voor het verblijfsgedeelte (exclusief vervoer) van het volwassenpakket, exclusief services met 
toeslag (Baby Club Med®, Petit Club Med®, enz.), het kind moet zijn kamer delen met ten minste één volwassene 
in een Resort of tijdens een cruise, geregistreerd in hetzelfde dossier voor dezelfde data en plaatsen van vertrek 
en terugkeer; binnen de limiet van beschikbaarheid voor de gekozen kamercategorie. De onderstaande 
leeftijdsgrenzen zijn van toepassing op de verblijfsdatum (vertrek en terugkeer), kinderen zijn alleen toegestaan 
in Cefalù vanaf 8 jaar. De tarieven kunnen worden gecombineerd met andere aanbiedingen en/of 
prijsverlagingen aangeboden door Club Med®. 

o Jonger dan 6 jaar: GRATIS VERBLIJF IN AL ONZE RESORTS en Escapades (indien twee betalende 
volwassenen) 

o 6 - 11 jaar: -50%, exclusief verblijfsdata tussen 24-07-2021 en 20-08-2021: -30% 
o 12 - 17 jaar oud: -20%, exclusief verblijfsdata tussen 24/07/2021 en 20/08/2021: -10% 

 
 
CLUB MÉDITERRANÉE HOLLAND BV – Stadhouderskade 13 – 1054ES Amsterdam – Tel: 020-753 34 30 - 
www.clubmed.nl. Agent voor Nederland van CLUB MED sas – rue de Cambrai • 75957 Parijs Cedex 19 - 
Frankrijk • Tel.: + 33 1 53 35 35 53 Fax: +33 1 53 35 36 16 • www.clubmed.com • Vereenvoudigde 
vennootschap op aandelen met een kapitaal van 149.704.804 euro • Handels - en vennootschappenregister 
Parijs 572 185 684 • Licentie IM075100307 • Intracommunautair btw-nummer FR56 572185684 • 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering nr.AA.992.497 • GENERALI ASSURANCES BODR 7, boulevard Haussmann 
F-75456 Parijs Cedex 9 • Garantiefonds APS15, avenue Carnot F-75017 Parijs Frankrijk 
 


