
 

Winterzon-aanbieding 
Tot - € 700 korting per volwassene* 

 
* bedrag inclusief BTW, -5% per persoon (maximaal -€ 150/pers. in een Standaard of Superior kamer 

en maximaal -€ 200/pers. in een Deluxe kamer of Suite) of -10% per persoon (maximaal -€ 300/pers. 

In een Standaard of Superior kamer en maximaal -€ 400/pers. in een Deluxe kamer of Suite) of - 15% 

korting per persoon (maximaal -€ 500/pers. in een Standaard of Superior kamer in de Resorts en voor 

de Rondreizen by Club Med, en maximaal -€ 700/pers. in een Deluxe kamer of Suite in de Resorts), 

geldig op vakanties die geboekt worden tussen 23/10/2021 en 05/05/2022** en voor bepaalde 

vertrekdata tussen 06/11/2021 en 06/05/2022, in een selectie van Resorts, Chalet-Appartementen, 

Villa's, en Cruises by Club Med in de onderstaande zones: 

  

• Resorts in Azië & de Indische Oceaan, de Caraïben & Amerikaanse kuststreken, Afrika, 

Europa, & Middellandse Zeegebieden & Villa’s: Verblijfsarrangement van minimaal 2 

nachten, met of zonder vervoer, korting enkel van toepassing op de prijs van het 

verblijfsarrangement (met inbegrip van het vervoer)  

• Resorts in Frankrijk: Verblijfsarrangement van minimaal 2 nachten, met of zonder vervoer, 

korting enkel van toepassing op de prijs van het verblijf (prijs zonder het vervoer).  

• Resorts en Chalet-Appartementen op Europese Sneeuwbestemmingen: 

Verblijfsarrangement van minimaal 2 nachten, met of zonder vervoer, korting enkel van 

toepassing op de prijs van het verblijf (prijs zonder het vervoer).  

• Cruises by Club Med: Verblijfsarrangement van minimaal 7 nachten, met of zonder vervoer, 

korting enkel van toepassing op de prijs van het verblijfsarrangement (met inbegrip van het 

vervoer)  

 

Niet inbegrepen in de aanbieding: de jaarlijkse bijdrage, services met toeslag, eventuele belastingen 

en kosten voor tussenlandingen of aanlegkosten. De aanbieding is geldig onder voorbehoud van 

beschikbaarheid (de korting is beperkt tot de eerste 15 reizigers*** per bestemming en per 

vertrekdatum voor iedere specifieke aanbieding, ongeacht de plaats van vertrek of het land waar 

de reservering uitgevoerd werd). Aanbieding geldig vanaf 4 jaar voor Resorts op 

Sneeuwbestemmingen, vanaf 6 jaar voor Resorts op Zonbestemmingen, en vanaf 8 jaar voor de 

Cruises by Club Med. Deze aanbieding werkt niet met terugwerkende kracht, is niet combineerbaar met 

andere aanbiedingen en onderworpen aan de algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van Club 

Med®, de voorwaarden van het Praktische Boek en de Errata op het moment van de reservering. 

Details van deze aanbieding (bestemmingen, plaatsen van vertrek en vertrekdata) in uw Club Med 

Voyages reisbureau, bij uw erkende reisagent of op www.clubmed.nl.  

 

* korting van 15% per volwassene op een verblijf van 7 nachten in een Deluxe kamer, een Suite of een 

Villa/Chalet-Appartement.  

 
*** beperkt tot 5 reizigers voor Villa’s & Chalets.  
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