
ONZE AANBIEDINGEN – VOORWAARDEN 
De huidige aanbiedingen voor het seizoen zomer 2021 zijn geldig voor reserveringen van 28/05/2020 tot 
30/09/2020. 
 
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 vertrekdata tussen 28/05/2020 tot 
30/09/2020 voor de Resorts. Voor de Villas en Chalets gaat het om vertrekdata tussen 05/08/2021 en 
13/12/2021. 
 
Ze zijn exclusief eventuele belastingen en kosten en services met toeslag/à la carte (inclusief Rondreizen). Zonder 
terugwerkende kracht, niet met elkaar of met andere aanbiedingen van Club Med® te combineren (tenzij anders 
aangegeven), onder voorbehoud van beschikbaarheid en onderworpen aan de algemene en specifieke 
verkoopvoorwaarden van Club Med® en Errata van kracht op het moment van boeking. Aanbiedingen met 
vervoer betekenen retourvervoer. De aanbiedingen voor het seizoen Winter 2022 zullen deze aanbiedingen voor 
de betreffende pakketten annuleren en vervangen vanaf hun inwerkingtreding. 

Uitstel-aanbieding 
Resorts, Villas & Chalets  
15% korting per persoon vanaf 6 jaar, op alle Club Med verblijven, met of zonder vervoer**, vanaf minimaal 5 
nachten, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden: 
 

• 15% BINNEN DE GRENS VAN DE ONDERSTAANDE KORTINGEN, AFHANKELIJK VAN DE DUUR VAN HET 
VERBLIJF EN HET TYPE ACCOMMODATIE  

 

Duur Maximale korting in een 
Standaard/Superior kamer 

Maximale korting in een Deluxe kamer, 
Suite en Villa/ Chalet 

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 of meer 745€ 1050€ 

** Voor Resorts, villa's en chalets op het Franse vasteland (met uitzondering van Corsica), is de korting alleen van 
toepassing op het verblijfsgedeelte van het pakket (prijs zonder transport). 

Aanbieding GRATIS VOOR KINDEREN/HAPPY FAMILY 
Kortingen (of gratis verblijf) hieronder reeds toegepast in de prijzen zijn alleen geldig op het verblijfsgedeelte 
(exclusief transport) van het pakket voor volwassenen, exclusief services met toeslag (Baby Club Med®, Petit Club 
Med® ...) Het kind dient de kamer te delen met ten minste één volwassene in het Resort die is geregistreerd in 
hetzelfde dossier op identieke data en plaatsen van vertrek en terugkeer; afhankelijk van beschikbaarheid voor 
de gekozen kamercategorie. De onderstaande leeftijdsgrenzen zijn gebaseerd op de verblijfsdatum (vertrek en 
terugkeer), kinderen zijn alleen toegestaan in Cefalù vanaf 8 jaar oud. Prijzen kunnen worden gecombineerd met 
andere aanbiedingen en/of andere kortingen door Club Med®. 
o Jonger dan 6 jaar: GRATIS VERBLIJF IN ONZE ZONRESORTS 
o 6-11 jaar: -50%, behalve data van verblijf tussen 24/07/2021 en 21/08/2021: dan geldt -30% 
o 12-17 jaar: -20%, behalve data van verblijf tussen 24/07/2021 en 21/08/2021: dan geldt -10% 
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