
Nazomer aanbieding 

Tot €500 korting per volwassene* 

* -10% per persoon (tot -€300 per persoon in een Standaard/Superior kamer en tot -€400 per 

persoon in een Deluxe kamer, Suite of Appartement-Chalet) of -15% per persoon (tot -€500 in een 

Standaard/Superior kamer en tot -€600 in Deluxe kamer, Suite of Appartement-Chalet) op 

reserveringen gemaakt tussen 29/06/2020 en 29/10/2020 voor bepaalde data vertrek tussen 

31/08/2020 en 29/10/2020, in een selectie van Resorts in de volgende gebieden: 

• Resorts Azië & Indische Oceaan, Caribische en Amerikaanse kusten, Afrika, Frankrijk, Europa en 

Middellandse Zee: pakket van mimimaal 3 nachten met of zonder vervoer, korting op de prijs van het 

pakket (inclusief transport) 

• Europese bergresorts: pakket van minimaal 3 nachten met of zonder transport, korting op de prijs 

van het pakket. 

Aanbieding exclusief jaarlijkse lidmaatschapskosten, services met toeslag, mogelijke belastingen en 

tussenstopkosten, afhankelijk van beschikbaarheid (beperkt tot 15 begunstigden per bestemming, 

per startdatum van het verblijf waarop de aanbieding betrekking heeft, alle vertreksteden en alle 

boekingslanden (Europa, Tunesië, Marokko, Libanon, Israël en Zuid-Afrika).  

Aanbieding geldig vanaf 6 jaar, niet met terugwerkende kracht, alleen te combineren met de "Alleen-

op-vakantie" -aanbieding, en onder voorbehoud van de algemene en speciale verkoopvoorwaarden 

van Club Med® en Erratum die van kracht waren op het moment van boeking. Details van het aanbod 

(bestemmingen, steden en vertrekdata) bij een Club Med Voyages-agenstschap, erkende reisbureaus 

of op www.clubmed.be. CLUB MÉDITERRANÉE S.A. België - Louizalaan 523 - Brussel B-1050 - Tel: + 32 

2535 51 11 - Fax: + 32 2535 25 99 - www.clubmed.be - Lic. 1002 Cat. A - lid van ABTO - RPM Brussel - 

TVA BE 0403.261.464. Agent voor België  

 

Club Med SAS: 11, rue de Cambrai 75957 Paris Cedex 19, Frankrijk - 01.53.35.35.53 - 

www.clubmed.com - 572 185 684 RCS Paris - Licentie IM075100307 Intracom BTW-nummer: FR56 

572185684. RCP n ° AA.992.497 ALGEMENE VERZEKERINGEN IARD 7 boulevard Haussmann - F-75456 

Parijs Cedex 9. Financiële garantie APS, Carnotlaan 15 - F-75017 Parijs 
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