
Zomer aanbieding * 
Tot €700* korting per persoon** 

 
 

* Tot 10% korting per persoon (tot -€300 per persoon voor een Standaard/Superior Kamer en tot -€400 per 

persoon voor een Deluxe Kamer, Suite en Chalet-Appartementen) en tot 15% korting per persoon (tot -€500 per 

persoon voor een Standaard/Superior Kamer en tot -€700 per persoon voor een Deluxe Kamer, Suite en Chalet-

Appartementen). Aanbieding geldig op reserveringen gemaakt tussen 28/04/2021 en 14/06/2021 voor 

bepaalde vertrekdata tussen 08/05/2021 en 05/11/2021 voor een selectie Resorts, Villa’s en 

Chaletappartementen en Cruises by Club Med voor volgende zones: 

 

• Resorts Azië & Indische Oceaan, Caraïben & Amerikaanse kust, Afrika, Frankrijk, Europa & 

Middellandse Zee en Villa’s: All-inclusive van minimaal 2 dagen met of zonder transport, korting 

toepasbaar op de prijs van het arrangement (inclusief vervoer). 

• Resorts en Villa’s en Appartementen-Chalets in bergresorts in Europa: All-in van min. 2 dagen met of 

zonder transport, korting toepasbaar op de prijs van het arrangement. 

• Cruises by Club Med: All-inclusive van minimaal 2 dagen met of zonder vervoer, korting toepasbaar op 

de prijs van het arrangement (inclusief vervoer) en vertrek op bepaalde data. (inclusief vervoer). 

 

Aanbieding zonder jaarlijkse bijdrage en services met supplement/ à la carte, eventuele taksen en 

tussenstoptoeslag, voor zover beschikbaar en gelimiteerd tot 15 pakketten** per bestemming en per datum 

van het begin van het verblijf van de aanbieding, voor alle vertreksteden en alle landen. Aanbieding geldig 

vanaf 6 jaar voor de genoemde Resorts, niet te combineren met andere aanbiedingen en/of kortingen voor de 

voorgestelde prijzen van Club Med®. Aanbieding geldig afhankelijk van beschikbaarheid en onderworpen aan de 

voorwaarden van Club Med® en huidig Erratum op het moment van de reservering.  

 

Details van de aanbieding op www.clubmed.nl 

 

** Aanbieding gelimiteerd tot 5 pakketten voor Villa’s & Appartementen  

 

Werkzaam in Nederland voor Club Med SAS : 11, rue de Cambrai 75957 Paris Cedex 19, France - 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 ASSURANCES IARD 7 boulevard Haussmann - F-75456 Paris Cedex 9. Garantie Financière 

APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris 

Editie datum: 21/04/2021 

 


