
De huidige aanbiedingen van het seizoen ‘Winter 2021’ zijn geldig voor reserveringen vanaf 10 
maart tot en met 22 oktober 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 jaarlijkse bijdrage van €20 per persoon, 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 
verkoopvoor 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.

HAPPY FIRST AANBIEDING
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.be.

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
14 nachten  
en meer € 745 € 1 050

 
 
* 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 22 oktober 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. 

Escapades:

15% korting per persoon, gelimiteerd tot € 150/pers. (toepasbaar op het onderdeel ‘hotel’ 
van de Escapade, prijs zonder transport), onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de 
volgende voorwaarden: 

3 ONBEPERKTE DAGEN (van 10 maart t/m 12 maart 2020)
Korting geldig op Escapades met een vertrek tussen 1 november 2020 en 30 april 2021.

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 22 oktober 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 bergresort
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Boek bij een Club Med Voyages-kantoor  
of een erkend reisagentschap

op www.clubmed.be

of op 070 660 660

DEEL  
UW MOOISTE 

HERINNERINGEN!

Volg ons op social 
media @clubmed 

en deel uw mooiste 
ervaringen met 

#ClubMed

PROFITEER  
VAN ONZE 

GEZINSAANBIEDINGEN

Ontdek al onze gezinsaanbiedingen op 
www.clubmed.be/l/happy-family-aanbieding?locale=nl-BE

* Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine.

Ook gratis verblijf tot 6 jaar  
voor de Escapades by Club Med

GRATIS
verblijf op 

zonbestemmingen 
tot 6 jaar*

GRATIS
verblijf op 

sneeuwbestemmingen 
tot 4 jaar*
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CHARENTE-MARITIME
ALPE D’HUEZ IN DE ZOMER 

SENEGAL 

DUURZAAM  
ONDERNEMEN MET  

‘HAPPY TO CARE’

VAKANTIE MET EEN  
NIEUWE INVULLING

m a g a z i n e
Club®

BOORDEVOL INSPIRATIE VOOR UW VOLGENDE VAKANTIE

ONZE NIEUWE



ONTDEK ONZE 
‘HAPPY TO CARE’-INITIATIEVEN

in Michès Playa Esmeralda

ONZE 
NIEUWE 

SEYCHELLEN 
Een privé-eiland voor een buitengewone gezinsvakantie

LA ROSIÈRE 
Het best bewaarde geheim in de Alpen 

CHARENTE-MARITIME 
Natuur aan zee

ALPE D’HUEZ IN DE ZOMER 
Sport en ontspanning in de bergen

NIEUW KOMEND  
SEIZOEN

Ontspanning en avontuur in Senegal...  
en andere verrassingen! 

VAKANTIE MET EEN  
NIEUWE INVULLING

Een week met oma en opa op vakantie in Turkije  
Een Cruise in de Caraïben met de Club Med 2  

Hoe is een kerstvakantie bij Club Med? 
Amazing Weeks: ontdek een nieuwe passie op vakantie
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Xavier Mufraggi
Algemeen Directeur Europa & Afrika

Bij Club Med staan al 70 jaar lang Respect & Waardering voorop. 
Dat betekent Respect & Waardering voor onze klanten en onze 
medewerkers, maar ook voor de landen waar wij te gast zijn en 
voor de inwoners die ons met open armen ontvangen.

In 2020 worden onze ‘Happy To Care’-programma’s overal ter 
wereld uitgerold. Met dit initiatief beschermen wij de ecosystemen 
op onze reisbestemmingen en steunen wij de plaatselijke economie.

Want voor ons gaat verantwoord ondernemen verder dan enkel het 
behoud van de natuur en respect voor inwoners en grondstoffen. 
Wij willen actief bijdragen tot de economische ontwikkeling van de 
regio’s waar onze nieuwe bestemmingen gevestigd zijn.

Reizigers krijgen ook de kans om hun vakantie een nieuwe 
invulling te geven. Een vakantie waarbij u nieuwe culturen ontdekt 
tijdens een Rondreis of een nieuw talent ontdekt tijdens de 
thematische Amazing Weeks.
Op vakantie heeft u ook tijd om uw horizon te verruimen. Op 
Cruise is dat zelfs heel letterlijk te nemen, want iedere dag hebt u 
weer een ander uitzicht vanuit uw cabine. Of wat dacht u van een 
familievakantie met verschillende generaties? Het ideale moment 
om te profiteren van elkaars gezelschap.

Blader rustig door dit magazine en laat u inspireren door onze 
nieuwe ervaringen en de verhalen van andere reizigers. U vindt 
ongetwijfeld inspiratie voor een volgende vakantie, mét een 
nieuw doel. Want dat is de allermooiste manier om onvergetelijke 
herinneringen te creëren.

02 — Club Magazine 
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VOOR  
DE PLANEET

Bouwen met respect  
voor de natuur

Bij de bouw van het Resort werden 
meer dan 2 000 palmbomen 
zorgvuldig verplant dankzij een 
uitgebreid conservatieprogramma. 
Bovendien groeien er momenteel 
zo’n 30 000 jonge plantjes in 
een aparte boomkwekerij. Want 
wij vinden het belangrijk dat 
onze Resorts gebouwd worden 
met respect voor de natuurlijke 
omgeving.

VOOR  
DE LANDBOUW

Steun aan boeren  
uit de buurt

Wij werken nauw samen met de 
landbouwers in de streek. Verse 
en gezonde producten uit de 
Dominicaanse Republiek zoals 
koffie en chocolade vinden op deze 
manier rechtstreeks hun weg naar 
het Coffee House en het restaurant 
Cacao & Co. Zo promoten wij 
duurzame landbouwtechnieken in 
de landen waar wij te gast zijn. 

VOOR DE  
PLAATSELIJKE BEVOLKING

Lancering van het ‘Youth 
Ready Project’* in 2020

Sinds dit jaar sponsort Club Med  
in samenwerking met de vereniging  
‘World Vision’ een opleidings- 
programma voor jongeren uit de 
regio. We trekken deze lijn verder 
door en hebben voor de opening 
van Michès meegewerkt aan de 
horecaopleiding van meer dan 400 
Dominicanen. Al deze mensen staan 
u inmiddels met de glimlach op te 
wachten in ons nieuwe Resort. 

MICHÈS PLAYA ESMERALDA, 
EEN VOORBEELD VAN ONS  

‘HAPPY TO CARE’-ENGAGEMENT
Bij Club Med is verantwoord ondernemen ook inbegrepen in onze all-inclusive formule.
Al 70 jaar lang dragen wij ons steentje bij aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme. 
Onze waarden worden uitgewerkt tot concrete acties in onze Resorts overal ter wereld. 

We zoomen in op 3 acties in Michès Playa Esmeralda.

van onze Resorts hebben al het Green Globe label, 
een internationaal keurmerk voor duurzaam toerisme.

We gaan voor 100% in 2021!

DOMINICAANSE REPUBLIEK

*tewerkstellingsprogramma 
voor jongeren
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D E  W O N D E R M O O I E  S E Y C H E L L E N 

De Seychellen… De naam alleen roept al beelden op van ongerepte stranden,  
hoge bergen, weelderige jungle en imposante rotsen aan een tropische lagune…  

De archipel ziet er niet alleen uit als een postkaartje, er valt ook van alles  
te beleven voor het hele gezin.

Hier zorgt Moeder Natuur voor een droomvakantie!

01

ONTSPANNEN op Anse 
Source d’Argent
Zin om helemaal tot rust te komen op 
een van de allermooiste zandstranden 
ter wereld? Dit paradijselijke stukje 
natuur bevindt zich op het eiland La 
Digue. Na een korte wandeling langs 
een schaduwrijk paadje komt u in een 
betoverende, zonovergoten wereld 
terecht, waar enkel het ruisen van 
de palmbomen te horen is. Zilver 
glinsterende rotsblokken hebben 
hier een adembenemend landschap 
gecreëerd, omspoeld door de haast 
rimpelloze, kristalheldere lagune. Hier 
lijkt de tijd even stil te staan!

OP AVONTUUR in de Maivallei
Wie houdt van oerbossen, zal zijn hart ophalen in dit unieke natuurreservaat op 
het eiland Praslin. De Maivallei is niet voor niets Unesco-werelderfgoed. U vindt er 
bovendien de grootste coco-de-merplantage ter wereld. Treed in de voetsporen van de 
zeevaarders die deze Tuin van Eden zo’n 250 jaar geleden ontdekten en wie weet vangt 
u wel een glimp op van een buulbuul of praslinpapegaai. 

SMULLEN VAN Creoolse 
rougail en caris coco
Niets beter dan een kleurrijke lokale 
specialiteit om kennis te maken met de 
Franse, Chinese, Indiase en Afrikaanse 
invloeden op de Seychellen. Proef de 
zilte smaken van de heerlijke lokale 
vissoorten, zoals de ‘bourgeois’, dé ster 
van de archipel. Of laat u verrassen door 
culinaire ontdekkingen zoals ‘caris’ en 
‘rougail’. Met wat mazavarousaus en 
een lokaal biertje* is elke maaltijd een 
streling voor de tong.

13 uur vliegen  vanuit  
Brussel, met  1 tussenlanding,
10 uur vliegen vanuit Parijs 

Aangenaam klimaat het hele  
jaar door, tussen 27 en 32 °C 
 

Tijdsverschil:  
2 tot 3 uur

*Overmatig alcoholgebruik kan uw gezondheid schaden. Geniet, maar drink met mate

ONZE NIEUWE
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OPENING OKTOBER 2020

U W  E I G E N  
S T U K J E  A R C H I P E L
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Identité Seychelles
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Size: 200 x 200 mm

Wie heeft er nooit gedroomd van een vakantie op een privé-eiland? 
Om ver van de wereld languit te genieten, omgeven door witte 

zandstranden, groene heuvels en wuivende palmbomen.
Zo’n luxeavontuur in Robinson Crusoë-stijl is precies u mag 

verwachten in ons nieuwe Eco Resort op de Seychellen, het enige 
hotel op het 220 hectare grote eiland Sainte-Anne.

Op slechts 15 minuten varen van Mahé ligt een 
verborgen parel waar u van de ene verbazing 
in de andere valt. Hier, midden in de Indische 
Oceaan krijgt herbronnen met het gezin een 
nieuwe betekenis. Ver weg van de dagelijkse 
sleur, maar met alle mogelijke comfort.

Het nieuwe Resort bevindt zich in een 
beschermd natuurgebied en laat u 
kennismaken met de unieke koraalriffen 
en ecosystemen van de Seychellen. Om het 
kleurrijke waterballet van de adelaarsroggen 
en papegaaivissen te bewonderen hoeft u 
enkel uw snorkel en zwemvliezen aan te 
trekken. Of wilt u liever zeeschildpadden 
spotten in het kristalheldere water met een 
paddleboard, kajak of catamaran?

Eenmaal terug aan wal is er zowel voor 
koppels als gezinnen ongelooflijk veel te doen 
in dit stukje paradijs op aarde. Volwassenen 
kunnen relaxen in de voorbehouden Zen 
Zone of bij het privézwembad naast hun 
kamer. Gezinnen die houden van avontuur 
en kronkelende paadjes, zullen dan weer in 
hun nopjes zijn met de drie zwembaden, de 
waterspeeltuin en de natuurlijke rijkdommen 
van het eiland. De weelderig begroeide bergen 
en blauwe lagune zijn immers een feest voor 
alle zintuigen!

GOED OM TE WETEN
Kinderclubs van 2* t/m 17 jaar.

Kennismaking met het  
lokale ecosysteem

           Samen met uw Green G.O.® duikt u 
de typische natuur in van de Seychellen en 
leert u op een leuke manier de schoonheid 
kennen van dit unieke ecosysteem. De 
reuzenschildpadden, koralen en unieke 
geuren van de jungle bezorgen u een 
onvergetelijke ervaring.

Wandelen en yoga in de jungle
Onze wellnessexpert neemt u mee de jungle 
in voor Vibhava-yogasessies met uitzicht op 
zee. U waant zich (bijna) alleen op de wereld.
Chakrasana, Trikonasana!

Smaken ontdekken
In de moestuin van de Petit* & Mini Club Med® 
leren uw kinderen de kleuren en geuren van 
exotische groenten kennen. Daarna kunnen 
ze tijdens een kookworkshop proeven van de 
rijke culinaire tradities van de Seychellen.

Family Pool, 3D-weergave, niet contractueel

Kamer met privé zwembad

ONZE NIEUWE
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SLALOMMEN tussen de Savoie en Valle d’Aosta
Welkom in het enige Frans-Italiaanse skigebied van de Noordelijke 
Alpen. Het Espace San Bernardo biedt uitstekende sneeuw van 
half december tot eind april en heeft voor elk wat wils: van ruime, 
zacht hellende pistes in La Rosière tot sportieve afdalingen naar het 
Italiaanse La Thuile. Dat heet dan skiën op de grens van twee culturen!

TERUG IN DE TIJD 
op de Kleine Sint-Bernhardpas
Met zijn typische huizen in hout en steen, zijn kapelletjes 
en zijn Alpenweiden is La Rosière nog een echt Savoie-
dorp. Het lijkt wel of de geschiedenis hier tot leven 
komt. Niet in het minst omdat de legendarische Kleine 
Sint-Bernhardpas vlakbij is, de plek waar Hannibal ooit 
met zijn olifanten de Alpen overtrok. Vandaag is de 2188 
meter hoge pas vooral bekend om zijn oude gastenverblijf 
voor pelgrims en de botanische alpentuin Chanousia. 
Een onweerstaanbare vallei, die ‘s winters bedolven ligt 
onder een dik pak sneeuw!

Durft u de PANORAMIC EXPERIENCE aan?
Kippenvel gegarandeerd op deze loopbrug, die tientallen 
meters boven de diepte zweeft! Wie de Fort Express-
skilift neemt, wordt even later op 2390 meter hoogte 
getrakteerd op een spectaculair panorama. Geniet van 
het duizelingwekkende 360°-uitzicht op de Ruitor-
gletsjer, de Mont Pourri en de Mont Blanc… en leg dit 
fantastische moment snel vast op de foto!

02
H E T  V E R R A S S E N D E  L A  R O S I È R E

Houdt u van zon en perfecte sneeuw? En kent u La Rosière al?
Dit authentieke en gezinsvriendelijke Franse skioord ligt midden in de  
Haute-Tarentaise, op 1850 meter hoogte. En het is misschien wel het  

best bewaarde geheim van de Noordelijke Alpen!
De sportieve hellingen in dit bijzondere skigebied, het prachtige  

uitzicht op het zuiden van het Mont-Blancmassief en de combinatie van  
Franse en Italiaanse invloeden zorgen hier voor een unieke sfeer.

Skiën in de volle zon

De meest Italiaans aanvoelende 
Franse skibestemming

Luchthaven van Genève  
op 2.30 uur

Espace San Bernardo  
met 160 km pistes

« Panoramic Experience » met 360°-uitzicht

Skiën op de grens van Frankrijk en Italië

De authentieke sfeer van de Savoie

ONZE NIEUWE
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op de Italiaanse pistes wagen of van het 
toerskiën proeven. 

In Gourmet Lounge ‘San Bernardo’ kunt u 
zowel specialiteiten uit de Savoie als Valle 
d’Aosta proeven, en het design van het 
Resort verwijst naar de geschiedenis van 
deze streek, die teruggaat tot de oudheid. 
Zelfs de beroemde Italiaanse kantwerksters 
hebben hun stempel gedrukt op de decoratie 
van de 43 stijlvolle suites in de Exclusive 
Collection Zone!

Omringd door steen, hout en authentiek 
vakmanschap beleeft u hier in de Savoie een 
uitzonderlijke vakantie met het hele gezin.

Welkom in ons sfeervolle nieuwe 
luxeresort in de Savoie. Ga lekker 
zitten op onze zuidgerichte terrassen 
die uitkijken over de dennen en het 
dorp, en ontdek de vele troeven van 
deze nieuwe topbestemming voor 
gezinnen en bergliefhebbers.

Voor u ontvouwen zich de immense 
Tarentaise-vallei, het Beaufortain-massief en 
de toppen van het prachtige Parc National 
de la Vanoise. Hier weerstaat niemand lang 
de lokroep van de skipistes in het Espace San 
Bernardo. Terwijl beginners samen met de 
ESF-instructeurs (École du Ski Français) hun 
techniek oefenen op de zonnige hellingen 
van La Rosière, kunnen ervaren skiërs zich 

ROOM WITH A VIEW
LA ROSIÈRE 4  MET EXCLUSIVE COLLECTION ZONE

OPENING DECEMBER 2020

Wij herbeplanten 4 000 m2.
           Het Resort van La Rosière is gebouwd 
op een voormalige landingsbaan, waarvan 
we het onderste gedeelte niet gebruiken. 
Club Med zal dat deel dan ook afbreken 
en de zone vervolgens herbeplanten en 
teruggeven aan de natuur.

Smaken uit twee culturen
Smul van de lekkerste 
specialiteiten uit de Savoie en 
Valle d’Aosta in onze Gourmet 
Lounge. Het wordt moeilijk 
kiezen tussen kaasfondue en 
bosbessentaart of polenta met 
paddenstoelen en tiramisu!

Zwembad met 
weergaloos uitzicht
Heerlijk relaxen in ons 
verwarmde binnenzwembad 
met uitzicht op de bergtoppen. 
In een rustgevende groene 
oase wacht u hier bij elke blik 
naar buiten een onnavolgbaar 
panorama.

Gezellige sfeer in de rustige salon - niet-bindende 3D-illustratie

Deluxe kamer - niet-bindende 3D-illustratie

Polenta met bospaddenstoelen

Binnenzwembad - niet-bindende 3D-illustratieGOED OM TE WETEN
Kinderopvang vanaf 4 maanden* 
t/m 17 jaar.

Buitenaanzicht - niet-bindende 3D-illustratie

ONZE NIEUWE
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GOED OM TE WETEN
Kinderopvang vanaf  
4 maanden* t/m 17 jaar.

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE RENOVATIES
LA PALMYRE ATLANTIQUE 4  

CLUB MED
PICTO LA PALMYRE ATLANTIQUE CMYK
Nº dossier : 20131186E

Date : 31/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

C25 J100 N28

OPENING ZOMER 2020
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U kent dit Resort al? Schrik dan 
niet... U wordt nog altijd gewekt 
door de ruisende branding en de 
geur van dennenbomen, maar 
wij hebben heel wat nieuws 
voor u in petto! Kom met ons 
mee, wij lichten alvast een tipje 
van de sluier. Marco Sciara, 
Chef de Village van Palmyre, en 
architecten Marie Prost en Benoît 
Fazan klappen uit de biecht...

MARIE PROST
EN BENOÎT FAZAN, 
ARCHITECTEN  
VAN HET PROJECT 

MARCO SCIARA
CHEF DE VILLAGE

03
L E V E N  A L S  G O D  I N  

Z U I D W E S T - F R A N K R I J K
Klaar om u te laten verleiden door de charmes van de Charente-Maritime?

Wijn aan de ene kant, vis aan de andere kant. Zo kan deze streek het beste omschreven worden, 
want u logeert aan de kust, maar u zit ook vlak aan de wijngaarden van de Bordeaux- en 

cognacstreek. Deze vakantie staat in het teken van lekker eten, sport en cultuur.
De typische vissershutjes, de belle-époquevilla’s, de duinen, het dennenbos, de oceaan...  

Dit is Frankrijk op z’n best!

8 uur rijden vanuit Brussel Luchthaven van Bordeaux  
op 2 uur

600 km aan fietspaden

Mornac-sur-Seudre

 Het Resort heeft eigenlijk een 
tweede leven gekregen. De locatie is  
adembenemend, dus dat raken we 
niet aan, maar we hebben ervoor 
gekozen om het accent nog meer op 
gezinnen te leggen. Alle kinderen zijn 
hier voortaan welkom, want we openen 
een extra kinderclub: de Baby Club Med® 
waar baby’s vanaf 4 maanden terecht 
kunnen. Iedere klant kiest de vibe waar 
hij of zij zin in heeft: ambiance aan het 
grote zwembad of rustig chillen in de 
Zen Zone met nieuwe luxekamers. In 
onze nieuwe Gourmet Lounge komt de 
Franse gastronomie op de eerste plaats 
en schenken we extra aandacht aan 
de lokale specialiteiten.  Ieder product 
wordt zorgvuldig gekozen en alle vis, 
oesters en schaaldieren komen uit de 
buurt.  Deze edele producten worden 
verder aangevuld met de allerbeste 
streekproducten uit de Charentes.  

 Iedere plek gaat harmonieus op 
in de omliggende natuur en dat was 
een bewuste keuze.  Diezelfde filosofie 
zit ook achter het ontwerp van het 
hoofdrestaurant ‘l’Atlantic’. Hier zijn 
echt drie aparte zones te vinden: de 
duinen, het water en het bos. Afhankelijk 
van waar u die dag zin in heeft, kiest u 
een andere zaal. Voor het design van 
het Resort in het algemeen haalden we 
inspiratie uit het typische licht en de 
zachte kleuren van de streek. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de goudgele duinen met 
het pastelgroene helmgras of de subtiele 
tinten van de Atlantische Oceaan. Zo 
doet het amfitheater heel stoer aan met 
zeilen en masten, en heeft de Gourmet 
Lounge invloeden uit de art deco; een 
knipoog naar de architectuur in Royan. 
De combinatie van geglazuurde tegeltjes, 
glas, rieten stoelen en mat goud zorgen 
voor die typische belle-époquesfeer. Een 
elegante plek die ‘s avonds omgetoverd 
wordt tot een danszaal en waar u zich 
even in een andere eeuw waant..  

Renoveren met respect voor de natuur
           Aan de kust liggen alle nieuwe gebouwen op minstens 300 meter van het strand. 
Naar het binnenland toe houden we bij de constructie rekening met de omliggende 
bossen en de beschermde vogelsoorten.

Eetkamer «De Duinen» van het restaurant «l’Atlantique» - niet-bindende 3D-illustratie

ONZE NIEUWE

* Met toeslag
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04
H E T  M E E S L E P E N D E  A L P E  D ’ H U E Z

Alpe d’Huez, beroemd om zijn beklimming met 21 haarspeldbochten,  
is in de zomer een zonovergoten speeltuin voor wie houdt van bergsporten. 

Hier vertrekken talloze paden om te voet of met de fiets de Alpenweiden  
te doorkruisen van de Oisans-vallei en het Parc National des Ecrins. 

De jonge en dynamische vakantiebestemming ligt in het Grandes Rousses-massief, 
dicht bij de 3300 meter hoge Pic Blanc. Tijdens de zomermaanden is dit voor gezinnen 

de perfecte plek om op adem te komen… of op uw adem te trappen!

DÉ SPEELTUIN VOOR  
WIELERLIEFHEBBERS

ALPE D’HUEZ 4  

OPENING ZOMER 2020

C85 M17 N57CLUB MED
PICTO ALPES D’HUEZ
Nº dossier : 18J5122E
Date : 29/10/2018
AD/CD validation :
Client validation :

Voor liefhebbers van buitensporten 
wordt een zonnevakantie in dit 
volledig gerenoveerde Alpenresort 
ongetwijfeld een voltreffer. Hier 
zijn alle zomerse bergactiviteiten 
mogelijk en krijgt de fiets in al zijn 
vormen een ereplaats.

Houdt u van mountainbiken en avontuur? 
Dan hebben we voor jong en oud – beginners 
of gevorderden – unieke fietservaringen in 
petto. En lijken de hoogteverschillen u iets 
te groot, dan kunt u onvergetelijke tochten 
maken met een elektrische mountainbike. 
Zin om het beste van uzelf te geven waar de 
grootste wielernamen heroïsche duels hebben 
uitgevochten? Dan malen onze gediplomeerde 
instructeurs graag samen met u de kilometers 

af. Bent u meer te vinden voor een work-out 
binnen? Dan kunt u in onze spinningzaal 
calorieën verbranden of u volledig uitleven op 
de muziek. 

Een ontspannende vakantie met het gezin 
of met vrienden.
Ook wellness- en wandelliefhebbers komen 
in dit fietsparadijs aan hun trekken. Na 
een dagje natuur is er niets zaliger dan een 
meditatiesessie in ‘La Bulle’ of een uurtje 
Vibhava-yoga in de buitenlucht. Dit concept, 
ontwikkeld door Heberson Oliveira, is 
geschikt voor iedereen. Of relaxt u misschien 
liever in ons binnen- of buitenzwembad?

N

I E U W

R

E S O R

T

Wandelen/fietsen:  
740 km paden

9 uur rijden  
vanaf Brussel 

‘L’île au soleil’:
300 dagen zon per jaar

21 legendarische bochten
Waag u aan de beroemde 
beklimming van Alpe d’Huez 
op een racefiets, begeleid door 
ervaren wielerkenners.

Heerlijk zonnen
Geniet van de zon op 1300 m² 
zuidgerichte terrassen met 
ontspanningszones en een 
buitenzwembad van 18 meter. 
De ideale afsluiter van een 
sportieve dag!

Mountainbiken aan het Carrelet-meer

Binnenzwembad

GOED OM TE WETEN
Kinderopvang vanaf 4 maanden* t/m 17 jaar.

ONZE NIEUWE

* Met toeslag16 — Club Magazine 
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Natuurobservatie
 Onze gidsen nemen  
 uw hele gezin mee om  
de schoonheid van de 
bergen te ontdekken. Maak 
kennis met de Alpenweiden 
en -bossen, en picknick op 
geheime en ongerepte plekjes.



IN DE VIER WINDSTREKEN 

NIEUW BIJ CLUB MED

1       SENEGAL 
Renovatie Cap Skirring 4  einde 
2020. Relaxen en spannende avonturen 
beleven in de Casamance-regio lijkt u wel 
wat? Binnenkort kan het weer! Wij bouwen 
momenteel nieuwe Suites, een Beach Lounge 
en een Zen Pool in Cap Skirring. Bovendien 
werken wij aan nieuwe excursies naar de 
savanne en de ‘bolongs’, de zee-engtes die 
enkel toegankelijk zijn met een traditionele 
prauw.  NIEUW: Vanaf december 2020  
vliegt u vanuit Brussel naar Cap Skirring. 

2   DOMINICAANSE REPUBLIEK  
Nieuwe 5  Zone ‘Tiara’ in Punta 
Cana.  De ultieme luxe-ervaring in onze 
Exclusive Collection Zone. Voor het decor 
van de suites vonden we inspiratie bij de 
plaatselijke vissershutjes. 

3       HAUTE SAVOIE, FRANSE ALPEN  
De Chalet-Appartementen van 
Grand Massif Samoëns Morillon in de 
zomer. Geniet ten volle van het prachtige 
uitzicht vanuit uw Chalet en probeer zo 
veel mogelijk zomeractiviteiten uit. Moe 
‘s avonds? Geen probleem, want ook in de 
zomer wordt u in de watten gelegd door de 
Maître de Chalet.

4       EGYPTE 
De Club Med 2 maakt uitzonderlijk een 
tussenstop in Alexandrië. Stap op 29 
augustus 2020 op ons zeilschip en ontdek 
de antieke beschavingen in Turkije, 
Griekenland en als hoogtepunt de 
legendarische haven in Egypte.

5       NOORWEGEN 
Nieuwe rondreis langs de fjorden.   
Doorkruis deze zomer Noord-Europa met de 
trein en de boot en beleef het Noorwegen 
van de Noren. Net zoals alle andere Club 
Med Rondreizen draagt ook deze tour 
het Franse ATR-label voor verantwoord 
toerisme: uw garantie voor een reis met 
respect voor de natuur en het landschap.

6       YOGA SCHOOL BY HEBERSON 
Nieuwe lessen voor ieder niveau. Kent 
u het ‘slow life’ concept al? Tijdens de lessen 
en workshops Vibhava Yoga leert u er alles 
over. Kom meer van het leven genieten in 
Les Arcs Panorama, Alpe d’Huez, Kemer of 
La Plantation d’Albion.

7       DE BERGEN 
Het Snow Motion®-aanbod in onze 
bergresorts. Wissel af tussen wintersport 
en ontspanning. Kies zelf wanneer en hoe 
vaak u wellnessactiviteiten inlast tijdens uw 
skivakantie.

8       GUADELOUPE 
Nieuwe Mini Splash in La Caravelle.  
Kom een hele middag samen met de 
kinderen spetteren en plezier maken in 
onze nieuwe waterspeeltuin en ontdek 
alle activiteiten van het Amazing Family-
programma.
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Niet-bindende 3D-illustratie
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Een vakantie bij Club Med is de ideale  
gelegenheid om echt samen te zijn.

Om intense momenten te beleven met verschillende 
generaties tijdens een comfortabele break.

Om nieuwe ontdekkingen te doen en elke dag  
wakker te worden in een totaal andere omgeving.

Om andere culturen en levenswijzen  
te leren kennen in verre landen.

Om uw eigen talenten te ontdekken samen  
met gepassioneerde experten.

Hoe wilt u uw volgende vakantie invullen?

GEEF
U W  V A K A N T I E

E E N

NIEUWE 

GENERATIES ONDER ELKAAR

Elisabeth en haar man namen hun kleindochter Victoire 
mee naar het Resort van Palmiye in Turkije. Het werd een 
ontspannende herfstvakantie vol onvergetelijke momenten.

ÉLISABETH, 
GROOTMOEDER VAN VICTOIRE, 3,5 JAAR.

 We hebben een  
buitengewone band gesmeed. 

Kennismaking met  
andere culturen

Enkele keren per jaar organiseert de 
Club Med Foundation de actie Friends 
From Around the World, een leuke 
namiddag waarop Turkse kinderen van 
partnerorganisaties samen spelen met de 
kinderen van de Mini Club. Reken maar 
dat er heel wat wordt afgelachen dan!

 Kleine rituelen.
Op vakantie gaan met de kleinkinderen, 
zonder de ouders, schept een uitzonder-
lijke band. Elke dag met Victoire zit vol 
ritueeltjes. ‘s Ochtends staan we op en 
krijgt ze chocomelk, een zachtgekookt 
eitje met soldaatjes en wat fruit. En dan 
volgt een leuke dag aan zee en in het 
zwembad. Plonzen, water in, water uit, 
glijbaan op, glijbaan af... We zitten niet 
stil! En omdat ze dol is op dansen, blijven 
we ‘s avonds na het eten altijd voor het 
dansfeest en de show.

Kinderen uit andere culturen.
Wat we ook merken en fantastisch 
vinden, is dat er in Club Med anderstalige 
kinderen zijn met wie ze spontaan contact 
zoekt. Ze begrijpen elkaar perfect en dat 
vind ik echt ongelooflijk.

Alles is zo gemakkelijk.  
Hier kunnen we er echt zijn voor 
onze kleindochter, en je merkt goed 
welk effect dat heeft op Victoire. We 
kunnen haar al onze aandacht geven 
en doen waar we zin in hebben. Voor 

de maaltijden is alles voorzien en het 
personeel is enorm attent. We denken er 
zelfs aan om terug te keren met al onze 
kinderen en kleinkinderen! 

PALMIYE -  21



NIEUWE HORIZONNEN

Thaïs is voor de tweede keer aan boord van de Club Med 2 op cruise  
gegaan in de Caraïben. Samen met familie en vrienden beleefde deze  

studente van 22 een geweldige vakantie in de Grenadines. Zij vertelt ons waarom  
ze zo van ons zeilschip houdt en waarom het haar favoriete ‘Resort’ is.

Ieder zijn eigen programma.
Op vakantie wil iedereen iets anders 
doen. En dat kan! Sommigen gingen op  
excursie, anderen wilden liever water- 
sporten of gewoon uitrusten... En ‘s avonds  
spraken we weer allemaal samen af 
om te aperitieven en te vertellen wat 
we die dag beleefd hadden. Dat is het 
voordeel van een relatief klein schip: 
niets is ver weg, je vindt elkaar makkelijk 
terug, maar je kan ook even tijd maken 
voor jezelf als je dat wil. Mijn zus en ik 
hebben ons eigen plekje gevonden: er 
staan een paar ligstoelen in een rustig 
hoekje op het bovenste dek, heerlijk om 
ongestoord te zonnen. Maar dat is ons 
geheim... Dus niet verklappen, he!

Mijn mooiste herinneringen?
Daar hoef ik niet lang over na te denken: 
de picknick op het eilandje Mayreau, mét 
langoest! We kwamen aan en alles en 
iedereen stond al klaar: de koks achter 
hun plancha’s, lange tafels om allemaal 
samen gezellig te lunchen... Je moet het 
meemaken om het te geloven! We zijn 
ook gaan snorkelen op Tobago met een 
klein bootje. Echt superindrukwekkend, 
want het water is daar zo helder! We 
hebben enorm veel verschillende 
tropische vissen gezien en zelfs een paar 
reuzenroggen. Het was alsof we even 
helemaal alleen op de wereld waren. Nog 
een leuke herinnering is de fotoshoot 
met mijn zus op de voorsteven van het 
schip. Een uniek zussen-momentje in 
een prachtig landschap. 

De Club Med 2 heeft een speciaal 
plaatsje in ons hart.

 Op het schip vind je alle services van 
een Resort, maar met als bonus iedere 
ochtend een ander uitzicht als je wakker 
wordt. Hoe cool is dat?  Had ik al gezegd 
dat ik fan ben van de bemanning en het 
eten? Iedereen is echt supervriendelijk 
en de maaltijden zijn zalig. Voor de lunch 
kies ik meestal een fris gerechtje van 
het buffet; een ceviche of een tartaar. 
‘s Avonds kleden we ons chiquer op en  
worden we aan tafel bediend. De White  
Night eindigde met een feestje rond het 
zwembad. Dansen onder de sterrenhemel, 
midden op zee... Net een sprookje!

 Wow, iedere ochtend een ander uitzicht!  
Hier kan ik nooit genoeg van krijgen...!  

Alle vertrekdata van onze volgende Cruises in de Caraïben en in de Middellandse Zee vindt u  
op www.clubmed.be/r/Cruises-Club-Med-2/s?locale=nl-BE en bij uw reisagent.

Duurzaam cruisen
Wij willen zo ecologisch mogelijk varen en daarom hijst de Club Med 2 de zeilen zo vaak 
het kan. In november 2019 konden we 51% van de tijd op windkracht varen. Dat is een fikse 
besparing op brandstof en bovendien maakt zeilen een cruise authentieker én duurzamer.
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MET M’N ZUS NAAR VALMOREL MET DRIE GENERATIES NAAR PUNTA CANA

Charlotte bracht de kerstvakantie door in Valmorel met haar zus 
Valentine. Elk jaar proberen zij iets speciaals te doen voor kerst.

Annemieke en Edse verbleven twee weken met de hele familie, bestaande uit een gezin met 3 
jongens, de ouders en broer met zijn gezin (2 jongens en 1 meisje) in Club Med Punta Cana tijdens 
kerst en oud en nieuw.

CHARLOTTE,
SAMEN MET HAAR ZUS NAAR VALMOREL

ANNEMIEKE,  
MET DE HELE FAMILIE OP VAKANTIE 

 Al waren we maar met 2,  
we voelden ons omringd  
door familie en dat maakte  
de kerstsfeer volledig. 

 Het was geweldig om met kerst onder de 
palmbomen te liggen en in de zee te zwemmen. 

 Hoe was Kerstmis in Valmorel?
Al was ik in het begin wat bang om tijdens 
Kerstmis naar een Club te gaan waar alle-
maal families aanwezig zijn, heb ik daar 
tijdens het verblijf niks van gemerkt. De 
G.O.s kwamen mee eten aan onze tafel en 
we voelden ons zeer welkom. 
 
Bij het binnenkomen in de Club krijg je  
direct een kerstgevoel door de winter  
wonderland decoratie. De hele ‘chalet’ set-
ting van Valmorel is genoeg om zich in een 
kerstsfeer te wanen. Ik had enorm nood 
aan vakantie en rust en ik heb dit helemaal 
kunnen vinden! De volledige formule is er-
voor gemaakt om niet te hoeven piekeren 
en we hoeven geen plannen te maken voor 
de hele dag of week.  Hoe was Kerstmis in Punta Cana?

De Kerstsfeer was geweldig, overal kerstbo-
men en versiering. Alle G.O.s droegen 
kerstmutsen of waren verkleed. Tijdens 
het kerstontbijt was er voor ieder kind een 
klein cadeautje geregeld wat werd gegeven 
door de kerstman. 

En Oud & Nieuw?
Het grote feest met de jaarwisseling was 
werkelijk fantastisch geregeld. Alle tafels 
feestelijk gedekt voor het diner. Op het 
strand was een heel podium gebouwd en 
daar werd iedereen naartoe geleid om af 

Hoe was de aankomst van de 
Kerstman?
Eerlijk gezegd hebben we de aankomst 
van de Kerstman gemist. Er waren veel 
kinderen en families in het hotel en dat 
was meer een moment voor hen om 
samen te genieten. Dit was dan ook het 
perfecte moment om van het zwembad te 
genieten voor ons!

Hoe was het Kerstdiner?  
Ik ben pescotariër wat betekent dat ik  
geen vlees eet maar wel vis. Ik was wat  
bang om niet veel keuze te hebben maar 
dat bleek het tegenovergestelde! Ik kon 
genieten van oesters, verse zalm en zelfs  
kaviaar! Dus een zeer geslaagd 
kerstdiner!

te tellen naar het nieuwe jaar. Prachtig 
versierd met champagnetorens, DJ en 
live band. Met een vuurwerkshow en 
aansluitend een feest!

Hoe was de aankomst van de 
Kerstman?  
Hij kwam aangevlogen met een 
helikopter en werd daarna met een rode 
cabrio door het Resort gereden naar het 
snoepbuffet voor alle kinderen.

Wat vonden jullie van de 
activiteiten?  
Alle activiteiten waren uitstekend, 
schoon en goed verzorgd. De kinderen 
hebben veel de vliegende trapeze en 
trampoline gedaan. We hebben ook 
veel gezeild en gekajakt. Ook hebben we 
kitesurf lessen genomen en duiklessen 
gevolgd. Iedere ochtend meegedaan 
aan de sportlessen. De 45 STRONG is de 
ideale manier om de dag te beginnen. 
Uitstekende begeleiding en goede lessen. 
Alleen al voor dit geweldige sportteam 
zou ik naar deze Club Med gaan. Er is 
voor iedereen wat te doen. Tijd te kort! 
Tussendoor waren de schuimparty’s en 
opblaaskastelen erg leuk. De grotere 
jongens voetbalden veel.

En, hoe ging het skiën?  
Het was de eerste keer in tien jaar dat 
ik weer op ski’s stond! Het feit dat je 
direct op de ski’s staat aan de uitgang 
van de Club is super! Ik leerde stap voor 
stap met de beginnersgroep om samen 
nieuwe pistes te verkennen. De lesuren 
zijn ook perfect ingedeeld om niet te 
vermoeid te worden! 

Nog andere activiteiten 
geprobeerd?  
Ik vond het skiën zo leuk dat ik er 
niet eens aan heb gedacht om andere 
activiteiten te doen. Maar ik vond het wel 
aangenaam om te weten dat er andere 
mogelijkheden zijn dan enkel skiën. 
Volgende keer probeer ik zeker de spa! 
Ik had vooral interesse in de kapperszaak 
in de Club. Je haar wordt zeer droog en 
fragiel van deze weersomstandigheden.

Tot slot, wat vond je van de 
algemene sfeer in het Resort?  
De G.O.s hadden er duidelijk heel veel 
zin in en dat enthousiasme voelde 
je doorheen elke activiteit! Je wordt 
continu begroet en op je gemak gesteld.

En, hoe was de Spa?  
Fantastische Spa, deze dames masseren 
geweldig. Wij hadden een rittenkaart 
genomen, waardoor er iedere dag 
iemand van de familie een behandeling 
kon boeken. Vriendelijke ontvangst, 
heerlijk relaxed en zeer professioneel.

Tot slot, wat vonden jullie van de 
algemene sfeer in het Resort?  
De G.O.s waren allemaal enthousiast en 
vriendelijk, waardoor er een gezellige 
en ontspannen sfeer hing. De Chef 
de Village was overal te bekennen en 
oprecht geïnteresseerd. De kinderen 
hebben zo’n leuk verblijf gehad dat ze 
geregeld vragen of we gauw weer gaan 
met z’n allen.
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INSPIRED BY FAMILIES
Geluk is... tijd maken voor elkaar.

3 weken in 3 Resorts

FOTOGRAFIE  
Oog voor detail.

5 weken in 3 Resorts

CULTUUR 
Les uw dorst naar kennis.

5 weken in 3 Resorts

WELLNESS RITUALS
Laat uw zintuigen zinderen.

4 weken in 2 Resorts

SPORTIEVE ONTMOETINGEN
Maak de kampioen in u wakker.

21 weken in 10 Resorts

MUSIC SCENE
Volg het ritme van uw hart.

1 week in 1 Resort

DE 6 ANDERE THEMA’S: 

U vindt meer informatie over de Amazing Weeks op:  
www.clubmed.be/l/amazing-weeks?locale=nl-BE

GEZONDHEID & WELLNESS 
Mens sana in corpora sano: een weldaad voor lichaam en geest.
Week van 4 juli 2020 – Les Arcs Panorama

 
U bent in goede handen bij de 8 specialisten van Dôme, het wellnesscentrum in Sint-
Genesius-Rode. Maak tijd voor uzelf en luister naar uw lichaam in het hartje van de Franse 
Alpen. Deze week is speciaal ontworpen op maat van onze Belgische klanten. Ervaren 
professionals leren u om uw lichaam en geest te ontspannen en uw zintuigen aan te 
scherpen. Iedere dag organiseren wij ook een workshop Vibhava Yoga, de yogavariant van 
Heberson Oliveira. Of kom naar de Club Med Spa by Cinq Mondes en laat alles stress van 
u afglijden. Na een week bij ons voelt u zich als herboren en heeft u weer volop energie!

N I E U W  E N  E XC LU S I E F  VO OR  B E LG I Ë

Ook in 2020 organiseren we weer themaweken bij Club Med.  
De Amazing Weeks zijn terug van nooit weggeweest: nog meer thema’s, 

nog meer data, nog intenser.

Iedere Amazing Week is een unieke kans om uw verborgen talenten te ontdekken, 
of om u te perfectioneren in een discipline. Natuurlijk altijd met de insider 
tips van experts, want dat maakt deze weken zo speciaal. Sportkampioenen, 

muzikanten, fotografen, gastsprekers, wellness professionals...  
Zij delen maar al te graag hun passie met u en geven u hints en tips  
tijdens praktische workshops en informele ontmoetingsmomenten. 

Klaar om unieke ervaringen op te doen en als een ander  
mens terug te komen na uw vakantie?

WEKEN EXPERTS

40 2013
RESORTS

6
THEMA’S

IN DE ZON EN  
IN DE BERGEN
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