
ONZE AANBIEDINGEN - VOORWAARDEN 
 
Deze aanbiedingen voor het winterseizoen 2022 zijn geldig voor reserveringen van 
30/03/2021 tot 19/10/2021. 
 
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de betreffende aanbieding, zijn deze 
aanbiedingen voor het winterseizoen 2022 geldig voor alle Club Med®-bestemmingen en de 
vertrekdata van het seizoen, 

- Voor reserveringen van 30/03/2021 tot 19/10/2021: voor vertrek in Resorts, Villa's en 
Chalet-appartementen tussen 30/10/2021 en 27/06/2022, en in Cruises by Club Med 
van 07/11/2021 tot 22/04/2022 

- Voor reserveringen van 08/06/2021 tot 19/10/2021 voor vertrekken in Circuits van 
01/11/2021 tot 26/06/2022 

- Voor reserveringen van 30/03/2021 tot 19/10/2021 voor vertrek van 01/11/2021 tot 
29/04/2022. 

 
Ze zijn exclusief eventuele belastingen en tussenstopkosten, en services met toeslag/à la carte 
(inclusief Escapades). Ze hebben geen terugwerkende kracht, kunnen niet met elkaar of met 
andere aanbiedingen van Club Med® worden gecombineerd (tenzij anders aangegeven), 
gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zijn onderworpen aan de algemene en 
bijzondere verkoopvoorwaarden van Club Med®. Voorwaarden van de Cahier des Prix en 
Erratum zijn van kracht op het moment van reserveren. Aanbiedingen met vervoer worden 
geacht retourvervoer te zijn. 
De aanbiedingen voor het seizoen zomer 2022 zullen deze aanbiedingen voor de betrokken 
pakketten annuleren en vervangen, vanaf hun inwerkingtreding. 
 
 

HAPPY FIRST aanbieding  

 
GARANTIE BESTE AANBIEDING HAPPY FIRST 
Garantie van het beste Club Med®-aanbod voor het winterseizoen 2022: als u tijdens deze 
reserveringsperiode een voordeliger Club Med®-kortingsaanbod op uw Pakket vindt (in alle 
opzichten identiek), zal Club Med® u het verschil terugbetalen van geregistreerde prijs, in de 
vorm van een tegoed voor een nog niet gereserveerd Pakket. Geldig gedurende 12 maanden 
vanaf de startdatum van het pakket dat oorspronkelijk was gereserveerd bij Happy First*. 
Garantie niet van toepassing met betrekking tot Last Minute-aanbiedingen en speciale 
aanbiedingen gereserveerd voor specifieke klanten. 
Zie garantiegegevens op de website www.clubmed.nl. 
 
HAPPY FIRST KORTING Winter 2022 
Resorts, Villa's, Chalet-appartementen en Cruises by Club Med: 
15% korting per persoon vanaf 4 jaar voor bergresorts en 6 jaar voor andere Resorts, op Club 
Med-pakketten, met of zonder vervoer**, 

➢ Vanaf 5 nachten, 

➢ Voor de selectie van Resorts/volgende data voor pakketten van 3 tot 4 nachten: 
- Serre-Chevalier: voor een verblijf tussen 20/03/2022 en 31/03/2022 



- Arcs Extrême: voor een verblijf tussen 12/12/2021 en 16/12/2021; en voor verblijven 
tussen 27/03/2022 en 07/04/2022 

- Val d'Isère: voor verblijven tussen 28/11/2021 en 16/12/2021; voor verblijven tussen 
01/09/2022 en 01/13/2022; en voor verblijven tussen 20/03/2022 en op 31/03/2022 

- Val Thorens: voor verblijven tussen 21/11/2021 en 09/12/2021; en voor verblijven 
tussen 06/03/2022 en 16/03/2022 

- Alpe d'Huez: voor verblijven tussen 12/12/2021 en 16/12/2021; voor vertrek op 
13/03/2022; en voor een verblijf tussen 20/03/2022 en 30/03/2022 

- La Rosière: voor verblijven tussen 12/12/2021 en 16/12/2021; voor verblijven tussen 
01/09/2022 en 01/13/2022; en voor verblijven tussen 20/03/2022 en 31/03/2022 

- Arcs Panorama: voor verblijven tussen 12/12/2021 en 16/12/2021; en voor verblijven 
tussen 20/03/2022 en 30/03/2022 

- Cervinia: voor verblijven tussen 21/11/2021 en 09/12/2021 
- Grand Massif: voor verblijven f tussen 12/12/2021 en 16/12/2021; en voor verblijven 

tussen 13/03/2022 en 14/04/2022 
- Pragelato: voor verblijven tussen 02/01/2022 en 09/02/2022; en voor verblijven 

tussen 06/03/2022 en 07/04/2022 
- Peisey-Vallandry: voor verblijven tussen 13/03/2022 en 30/03/2022 
- Valmorel: voor verblijven tussen 01/09/2022 en 02/02/2022; en voor verblijven 

tussen 03/06/2022 en 03/31/2022 
- Valmorel Chalets: voor verblijven tussen 19/12/2021 en 31/03/2022 
- Grand Massif Chalets: voor verblijven tussen 12/12/2021 en 04/14/2022 
- Albion: voor verblijven tussen 06/11/2021 en 21/12/2021; voor verblijven inbegrepen 

tussen 01/01/2022 en 26/01/2022; voor een verblijf tussen 05/02/2022 en 
16/02/2022; en voor verblijven tussen 05/03/2022 en 27/04/2022 

- Villa’s Albion: voor verblijven tussen 06/11/2021 en 15/12/2022; voor verblijven 
tussen 01/01/2022 en 16/02/2022; en voor verblijven tussen 05/03/2022 en op 
20/04/2022 

- La Pointe Aux Canonniers: voor verblijven tussen 06/11/2021 en 15/12/2022; voor 
verblijven tussen 01/01/2022 en 16/02/2022; voor verblijven tussen 03/05/2022 en 
04/20/2022; en voor verblijven tussen 05/07/2022 en 29/06/2022 

- Seychelles: voor verblijven tussen 06/11/2021 en 15/12/2022; voor verblijven tussen 
01/01/2022 en 02/09/2022; voor verblijven tussen 05/03/2022 en 20/04/2022; en 
voor verblijven tussen 05/07/2022 en 29/06/2022 

- Agadir: voor verblijven tussen 06/11/2021 en 15/12/2022; en voor verblijven tussen 
02/01/2022 en 10/03/2022 

- Marrakech: voor verblijven tussen 06/11/2021 en 15/12/2022; voor verblijven tussen 
02/01/2022 en 09/02/2022; voor verblijven tussen 05/03/2022 en 19/04/2022; voor 
verblijven tussen 05/07/2022 en 23/05/2022; en voor verblijven tussen 27/05/2022 
en 29/06/2022 

- Djerba: voor verblijven tussen 17/04/2022 en 30/06/2022 
- Cefalù: voor verblijven tussen 03/04/2022 en 23/05/2022; en voor verblijven tussen 

27/05/2022 en 23/06/2022 
- Da Balaia: voor verblijven tussen 13/02/2022 en 21/04/2022; voor verblijven tussen 

05/08/2022 en 05/23/2022; en voor verblijven tussen 27/05/2022 en op 06/09/2022 
- Gregolimano: voor verblijven tussen 16/04/2022 en 20/04/2022; en voor verblijven 

tussen 05/07/2022 en 28/06/2022 



- Opio: voor verblijven tussen 13/03/2022 en 21/04/2022; voor verblijven tussen 
05/08/2022 en 05/23/2022; en voor verblijven tussen 27/05/2022 en 30/06/2022 

- La Palmyre: voor verblijven tussen 08/05/2022 en 23/05/2022; en voor verblijven 
tussen 27/05/2022 en 30/06/2022 

 
 

• 15% BINNEN DE GRENS VAN DE VOLGENDE VERMINDERINGSBEDRAGEN, 
AFHANKELIJK VAN DE VERBLIJFSDUUR EN HET TYPE ACCOMMODATIE*** 

      

Verblijfsduur Maximale korting p.p. in een 
Standard/Superior kamer/hut 

Maximale korting p.p. in een 
Deluxe kamer/hut, Suite en 
Villa/Chalet-appartement 

3 nachten € 135 € 180 

4 nachten € 180 € 240 

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  € 745 € 1050 

                        
 
** Voor Resorts, Villa's en Chalet-appartementen op het vasteland van Frankrijk (met 
uitzondering van Corsica), bergresorts in Europa, en Cancún, Da Balaia, La Pointe aux 
Canonniers, Albion en de Villa’s van Albion is de korting alleen van toepassing op het 
verblijfgedeelte van de Pakket (prijs zonder vervoer). 
 
*** Deze korting is niet van toepassing op de volgende Resorts: Cancún, Da Balaia, La Pointe 
aux Canonniers, Albion, de Villa's van Albion, Arcs Panorama, Grand Massif en Grand Massif 
Chalets. 
 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 30 maart tot en met 1 april 2021) 
Korting van toepassing op alle Club Med-pakketten, voor startdata van verblijf in Resorts, 
Villa's en Chalet-appartementen tussen 30/10/2021 en 27/06/2022 en voor cruises van 
07/11/2021 tot 22/04/2022 (behalve voor vertrekken op 05/12/2021 en 12/02/2022) 
 
 

• VERVOLG VAN HET RESERVERINGSSEIZOEN (van 2 april 2021 tot 19 oktober 2021) 
Korting van toepassing binnen de limiet van 20 pakketten gereserveerd per bestemming en 
per verblijfsdatum, op dezelfde startdata van het verblijf als die voor de 3 onbeperkte dagen, 
waarbij deze quota rekening houden met het aantal verkochte pakketten gedurende de 3 
onbeperkte dagen. 



De Escapades: 
15% korting per persoon, tot een limiet van € 150 p.p. (van toepassing op het hotelgedeelte 
van de vakantie, prijs zonder vervoer), afhankelijk van beschikbaarheid en onder de volgende 
voorwaarden 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (reservering van 30 maart 2021 tot 1 april 2021) 
Korting geldig voor vertrek van Escapade tussen 1 november 2021 en 29 april 2022 
 
De Circuits by Club Med: 
15% korting per persoon, binnen de limiet van € 500 p.p. (van toepassing op het pakket met 
of zonder vervoer), afhankelijk van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden 
 

• 3 ONBEPERKTE DAGEN (reservering van 8 tot 10 juni 2021) 
Korting geldig op Circuits tussen 1 november 2021 en 26 juni 2022 
 

• VERVOLG VAN HET RESERVERINGSSEIZOEN (van 11 juni 2021 tot 19 oktober 2021) 
Korting van toepassing binnen de limiet van 4 pakketten op een selectie van Circuits en met 
dezelfde startdata van het verblijf als die voor de 3 Onbeperkte Dagen, waarbij deze quota 
rekening houden met het aantal verkochte pakketten gedurende de 3 onbeperkte dagen. 
 

 
Aanbieding GRATIS VOOR KINDEREN 
 
Kortingen (of gratis verblijf) hieronder zijn al toegepast op de prijzen worden aangeboden en 
zijn alleen geldig voor het verblijfsgedeelte (exclusief vervoer) van het volwassenpakket, 
exclusief services met toeslag (Baby Club Med®, Petit Club Med® ...). Het kind moet een kamer 
delen met ten minste één volwassene in Resort of Cruise by Club Med, geregistreerd op 
hetzelfde reserveringsdossier voor identieke data en plaatsen van vertrek en terugkeer; 
binnen de limiet van beschikbaarheid voor de gekozen kamercategorie. De onderstaande 
leeftijdsgrenzen zijn van toepassing op de datum van verblijf (vertrek en terugkeer), kinderen 
zijn alleen toegestaan in Cefalù en aan boord van de Club Med 2 vanaf 8 jaar. De tarieven 
kunnen worden gecombineerd met andere aanbiedingen en/of prijsverlagingen aangeboden 
door Club Med®. 

o Jonger dan 4 jaar: GRATIS VERBLIJF IN AL ONZE BERG RESORTS en Escapades (indien 
twee betalende volwassenen) 

o Jonger dan 6 jaar: GRATIS VERBLIJF IN AL ONZE ANDERE RESORTS en uitjes (indien 
twee betalende volwassenen) 

o 4-11 jaar: -20% IN AL ONZE BERGRESORTS en -50% IN AL ONZE ANDERE RESORTS 
o 12-17 jaar oud: -20% in al onze Resorts behalve de bergresorts 

 
 
 
 
 
 
 



Aanbieding NIET-SKIËRS NIET-WANDELAARS  
 
Vanaf 12 jaar geldig, voor een verblijf van min. 7 nachten in onze Resorts in de Alpen. Dit 
pakket is exclusief toegang tot skiliften, skilessen, begeleide wandelingen, 
sneeuwschoenwandelen en nordic walking. 
 
Voor details over de aanbiedingen en de garantie, in het bijzonder de Resorts, Villa’s en 
Chalet-appartementen, Cruises by Club Med, Circuits by Club Med, de betrokken steden en 
vertrekdata, bezoek onze Club Med reisbureaus, onze agentschappen of onze website 
www.clubmed.nl. 
 
 

Club Med SAS - 11 rue de Cambrai - 75957 Paris Cedex 19 - France Tel: 01.53.35.35.53 - 
www.clubmed.com 
572 185 684 RCS Paris - Licence IM075100307 
N° TVA intracom : FR56 572185684.  

RCP n° AA.992.497 GENERALI IARD, 2 rue Pillet-Will - F-75009 Paris. Garantie Financière APS, 
15 avenue Carnot - F-75017 Paris  

 
 
Aanpassingsdatum: 16/02/2021 
 


