Indian Summer-aanbieding/nazomer aanbieding Tot -€700 per volwassene*

* - 10% per persoon (maximaal €300 per persoon in een Standaard/Superior kamer en maximaal
€400 per persoon in een Deluxe kamer, Suite en Appartement-Chalet) of -15% per persoon
(maximaal €500 per persoon in een Standaard/Superior kamer en -€700 per persoon in een Deluxe
kamer, Suite en Appartement-Chalet) voor boekingen gemaakt tussen 15/06/2021 en 05/11/2021
voor bepaalde vertrekdata tussen 04/09/2021 en 05/11/2021, in een selectie van Resorts,
Appartementen-Chalets, Villa's en Cruises door Club Med in de volgende zones:
• Resorts Azië & Indische Oceaan, Caribische & Amerikaanse kusten, Afrika, Frankrijk, Europa &
Mediterrane Kusten & Villa's: Arrangement van 2 nachten minimaal met of zonder vervoer, korting
van toepassing op de prijs van het Arrangement (inclusief vervoer).
• Bergresorts en Appartementen-Chalets: Arrangement van 2 nachten minimaal met of zonder
vervoer, korting van toepassing op de prijs van het Arrangement.
• Cruises door Club Med: Arrangement van 3 nachten min. met of zonder vervoerskorting van
toepassing op de prijs van het Pakket, vertrek op de aangegeven data (inclusief vervoer).
Aanbieding exclusief jaarabonnement, services met toeslag, eventuele belastingen en
tussenstopkosten, afhankelijk van beschikbaarheid (beperkt tot 15 begunstigden** per bestemming,
per startdatum van het verblijf waarop de aanbieding betrekking heeft, alle vertreksteden en alle
landenreserveringen samen). Aanbieding geldig vanaf 6 jaar (8 jaar voor cruises), niet met
terugwerkende kracht, niet cumuleerbaar en onderhevig aan de Algemene en Bijzondere
Verkoopvoorwaarden van Club Med®, voorwaarden van de Prijslijst en Erratum die van kracht zijn op
het moment van boeking. Details van het aanbod (betreffende bestemmingen, steden en
vertrekdata) bij uw Club Med Voyages-agentschap, erkende reisbureaus of op www.clubmed.be.
** beperkt tot 5 begunstigden voor Villa's & Chalets
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