
Last Minutes Zomer * 

Vanaf € 714 inclusief btw per volwassene ** 

Tot -15%* per persoon bij reserveringen gemaakt tussen 22/06/2020 en 02/09/2020 voor bepaalde 

vertrekdata tussen 27/06/2020 en 03/09/2020, in een selectie van resorts en appartementen-chalets 

in de volgende gebieden: 

• Europese bergresorts: pakket van 3 dagen min. met of zonder transport, korting op de prijs van het 

Pakket (inclusief transport). 

• Resorts Frankrijk, Europa en Middellandse Zeet: pakket van 3 dagen min. met of zonder transport, 

korting op de prijs van het Pakket (inclusief transport). 

Aanbieding exclusief jaarlijkse lidmaadschapskosten, services met supplement, eventuele belastingen 

en tussenstopkosten, onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkt tot 10 begunstigden van de 

korting op bestemming, op de begindatum van het verblijf waarop de aanbieding betrekking heeft, 

alle steden van vertrek en alles boekingslanden gecombineerd (Frankrijk, België, Zwitserland en 

Nederland). Aanbieding geldig vanaf 6 jaar voor bergresorts, 6 jaar voor zonresorts en 8 jaar voor 

Cefalu, niet met terugwerkende kracht, alleen cumuleerbaar met de "Solo" -aanbieding, en 

onderhevig aan de algemene en speciale voorwaarden van Club Sales Med® van kracht op het 

moment van boeking. Details van het aanbod (bestemmingen, steden en vertrekdata) bij een Club 

Med agentschap, erkende reisbureaus of op www.clubmed.be. 

** prijs voor de week van 29/08/2020 bij Kamarina Bungalow in Standard Room in dubbele bezetting 

zonder transport, inclusief de korting van 15%. 
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