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BOORDEVOL INSPIRATIE VOOR UW VOLGENDE VAKANTIE



2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als een historisch jaar.

Zodra de coronacrisis begon, hebben we er alles aan gedaan om onze 

klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door vliegtuigen te charteren om van 

over de hele wereld iedereen zo snel mogelijk terug naar huis te brengen.

Toegegeven, het liep niet allemaal op rolletjes en er waren wat last-minute 

veranderingen, maar ik wil u op het hart drukken dat de veiligheid van onze 

klanten altijd onze voornaamste prioriteit is gebleven. We hebben altijd 

geprobeerd om iedere situatie individueel te bekijken en verloren nooit het 

menselijke aspect uit het oog.

Aan onze klanten die we deze zomer al opnieuw mochten verwelkomen: 

Bedankt! Ik wil u uitdrukkelijk bedanken voor uw vertrouwen en begrip. 

Dankzij al uw enthousiaste reacties voelde het ook voor ons weer even 

‘gewoon’ aan. Dankzij uw medewerking hebben wij vlot de verstrengde 

hygiëne- en gezondheidsmaatregelen kunnen invoeren. Met als resultaat 

een zorgeloze vakantie voor iedereen, en een Club Med-ervaring zoals u 

dat van ons gewend bent.

Ondanks deze uitzonderlijke situatie blijkt uit ons tevredenheidsonderzoek 

dat u net zo tevreden bent over uw vakantie als in de afgelopen jaren. 

De ratings lagen zelfs hoger voor wie deze zomer naar de bergen trok! 

Deze zomerbestemming is voor sommigen een oude liefde, voor anderen 

een nieuwe ontdekking, maar jullie waren unaniem: een fietstocht met 

de elektrische mountainbike of een picknick in echte Club Med stijl wist 

iedereen te bekoren!

Tot slot heeft deze crisis ook bevestigd wat we al wisten: duurzaam 

ondernemen moet onze absolute topprioriteit blijven in de toekomst. 

Daarom hebben we besloten om ons ‘Happy to Care’-programma sneller 

in de praktijk te brengen dan oorspronkelijk gepland. Wij willen onze 

planeet en iedereen die er zorg voor draagt, blijven beschermen.

Neemt u even rustig de tijd om te ontdekken welke mooie ervaringen wij 

voor u in petto hebben voor komende winter, lente en zomer.

Droom in de pagina’s van dit magazine alvast weg naar uw volgende 

onvergetelijke moment bij Club Med met z’n tweetjes, met familie of met 

vrienden.

Want uw volgende vakantie heeft u dit jaar dubbel en dik verdiend!

Xavier Mufraggi

Algemeen Directeur Europa & Afrika

Voorwoord 
(Een speciaal voorwoord in een speciaal jaar)
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VEILIG BLIJVEN, 
DOEN WE SAMEN 

Een veilige én geslaagde vakantie? Ja, dat kan!
Een testimonial van onze G.M.s® 

20 ‘HAPPY TO CARE’-
INITIATIEVEN 

Ons engagement voor 
duurzaam toerisme
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INSPIRATIE VOOR UW VOLGENDE VAKANTIE  
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in de komende maanden
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Welke tropische Robinson 
bent u? Romantisch, 
avontuurlijk, chic...

Beleef de Middellandse Zee 
op z’n mooist

Geef uw vakantie een 
uitzonderlijke dimensie

Grenzeloos skiën tussen
de Savoie en Valle d’Aosta

Zen in 
hogere sferen

Summer camp: 
de ideale mix van 

leren en spelen

Geniet van pure luxe 
in uw eigen Chalet

Onvergetelijke 
feestdagen

Avontuur 
in de natuur

Hijs de zeilen en zet koers
 naar de mooiste plekjes



Bestaat er een mooier geschenk dan het jaar 
feestelijk af te sluiten?

Trekt u voor Kerstmis of Nieuwjaar samen met uw gezin 
of met vrienden naar de sneeuw of de zon? Bij Club Med 

vieren we de feestdagen zoals het hoort: met volle overgave 
en in alle veiligheid.

.
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Beleef onvergetelijke 
feestdagen
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Op-en-top kerst bij Club Med

Een menu samenstellen, tafeldecoratie verzinnen en eindeloos veel 
bordjes stapelen? Club Med regelt het voor u!
Dit jaar worden de feestdagen mooier en ontspannender dan ooit! Wij 
leggen u samen met uw gezin of vrienden in de watten. Geniet eerst 
op de skilatten van de heerlijke buitenlucht en kies daarna voor een 
verwenbeurt in het wellnesscentrum* of geniet van een yogales, terwijl 
onze chef-koks druk in de weer zijn in de keuken. 
Het enige wolkje aan de lucht is dat waarop u zweeft!

Een idee van wat u mag verwachten...
Kerstavond**

• Na een mooie dag vol winterpret volgt in de late namiddag een magisch  
 moment wanneer de Kerstman zijn opwachting maakt in zijn slee (of een  
 ander bijzonder vervoermiddel).
• Omstreeks 19 uur staan de kerstelfen voor u klaar met een gastronomisch  
 aperitief.
• Om 20.30 uur is het tijd voor het feestmaal en wacht u een buitengewoon  
 festijn.
• Vanaf 22.30 begint de animatie, met gezelligheid voor jong en oud!

Kerstdag**

• Na een leuke ochtend op de latten volgt om 12.30 een verrukkelijke  
 kerstmaaltijd.

• En om 17 uur is het cadeautjestijd! Club Med heeft een verrassing voor  
 alle kinderen jonger dan 12...

In de bergen

Vaarwel 2020 en leve 2021!
Beleef een uniek eindejaar aan zee

Samen genieten. De banden aanhalen. Lief zijn voor elkaar. Dat is waar de 
feestdagen echt om draaien.
Geen betere locatie dan een wondermooie zonbestemming om als koppel, 
met het gezin of met vrienden koers te zetten naar 2021.

Een tipje van de sluier: zo verloopt uw onvergetelijke 
oudejaarsavond** 
• Na een dagje languit genieten in de zon brengen we u om 19 uur in  
 de stemming met een aperitiefje: lekkere hapjes en fruitige tropische  
 cocktails!
• Om 20.30 uur is het samen smullen geblazen tijdens een heerlijke  
 feestmaaltijd met uitzonderlijke gerechten.
• Om 22 uur is het tijd voor onze betoverende animatie en een Resort  
 vol blije gezichten!
• En om middernacht: 3, 2, 1... Gelukkig Nieuwjaar! Met muziek,  
 vuurwerk en champagne tot in de vroege uurtjes!

In de zon

* Met toeslag.
�����������	�
���
��		����������	��������		����	���	��������������	����	����	��	��
wordt rekening gehouden met de geldende gezondheidsmaatregelen.

Absolute toppers  
voor een kerst   
in de bergen
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LA ROSIÈRE 4
NIEUW RESORT - OPENING DECEMBER 2020

Het nieuwe Resort La Rosière ligt op een bergfl ank in de Tarentaise 
en lijkt wel één groot, zuidgericht balkon met panoramisch uitzicht op 

het Parc National de la Vanoise. Dankzij een elegante architecturale interpretatie 
van de authentieke Alpenchalet geniet u er van een unieke bergervaring.

Het Frans-Italiaanse skigebied loopt tot in Valle d’Aosta, 
voor echt grenzeloos wintersportplezier en uiteenlopende 

gastronomische ontdekkingen.

Skiën zonder grenzen, 
tussen de Savoie en Valle d’Aosta



Interview met Thibault Gaidet 
Directeur van de ESF (École du Ski Français) van La Rosière, partner van Club Med.

Hoe zou u de ligging van 
La Rosière omschrijven?
We bevinden ons hier vlak aan 
de Italiaanse grens, waardoor 
het skigebied verbonden is 
met de Italiaanse pistes aan de 
noordkant van het bergmassief. 
In het begin van het seizoen 
komen de Italianen aan de

Franse kant skiën. En op het einde van het seizoen is het 
net omgekeerd en trekken de Fransen naar Italië omdat 
de sneeuw daar langer optimaal is. Dat betekent dus ook 
dat er het hele seizoen lang perfecte sneeuw is in ons 
skigebied!

Wat zijn de troeven van dit gebied?
De zon! Hier kunt u van ‘s ochtends tot ‘s avonds vrijwel 
overal skiën in het zonnetje, zelfs met de kerstdagen. En 
bovendien is het panoramische uitzicht op de vallei van 
de Haute Tarentaise fantastisch.

Welke sfeer hangt er in La Rosière?
Dit is altijd al een gezellige gezinsbestemming geweest. In 
2018 hebben we ons skigebied uitgebreid. Het loopt nu tot een 
hoogte van 2800 meter en er is ook een grote freeridezone. 
Dat heeft ons een hele nieuwe dynamiek gegeven en trekt 
veel meer jongeren en skiërs van hoog niveau aan. 

Wat vindt u zelf fantastisch in La Rosière?
Ik vind de Petit Bois geweldig, een kleine, ouderwetse 
skilift voor 3 personen, midden in de natuur. Nadat u 
de piste met uitzicht op het bos bent afgedaald, komt 
u beneden aan de lift, die midden tussen de dennen ligt. 
Onderweg naar boven ontdekt u vervolgens geleidelijk aan 
het dorp en het skigebied, een beetje alsof u terugkeert 
naar de beschaving! 

Wat mogen de G.M.s® verwachten van hun 
All Inclusive by Club Med?
Naast de skilessen, die inbegrepen zijn in de formule van 
Club Med, organiseren we niet alleen excursies om 
kennis te maken met het Italiaanse deel van het skigebied, 
maar ook authentieke sneeuwwandelingen. Ook toerskiën 
is mogelijk voor wie eens wat anders wil. Ervaren skiërs 
kunnen zo op de latten ten volle genieten van de natuur.

Wat is de reactie van bezoekers die voor het eerst 
naar La Rosière komen?
Ze zijn in de wolken dat het dorp zo authentiek is en 
over een geweldig, maar niet zo bekend skigebied 
beschikt! Zelfs tijdens de schoolvakanties kunt u 
hier in alle rust wintersporten, zonder dat u hoeft 
te wachten aan de skiliften. Dat komt onder meer 
omdat onze Italiaanse buren geen vakantie hebben in 
februari. 

LA ROSIÈRE - 07

La Rosière 4 :
een echt Alpenresort, vlak aan de pistes 

Ons Resort ligt op 1950 meter hoogte, boven het dorpje 
La Rosière, en is gebouwd in de typische architectuur 
van de Savoie. De kamers bieden een prachtig uitzicht 
vanaf hun zuidgerichte balkon en ademen dat gezellige 
gevoel van een echte chalet in de bergen.

De faciliteiten in het Resort zijn ronduit indrukwekkend, 
met een 650 m² grote Spa by Cinq Mondes, een infinity-
binnenzwembad en een yogastudio met spectaculair 
uitzicht over de bergtoppen.

Gaat u als fijnproever liever voor kaasfondue of voor 
polenta met boschampignons? Voor tartiflette of 
tometta? In de Gourmet Lounge San Bernardo proeft 
u van het beste van de Savoie en Valle d’Aosta, in een 
gezellige sfeer met bediening aan tafel.

GOED OM TE WETEN
Kinderclub vanaf 
4 maanden t/m 17 jaar

Superior kamer
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CLUB MED SEYCHELLEN
NIEUW RESORT – OPENING DEZE WINTER

Dat unieke gevoel om een echte droomomgeving voor u alleen te hebben...
Op één van de allermooiste plekjes in de Seychellen ligt Sainte-Anne, een eiland 

met dicht beboste heuvels en een prachtige blauwe lagune: de ultieme bestemming 
voor een romantische vakantie of voor avontuurlijke gezinnen die 

Robinson Crusoë achterna willen.

Luxueus Robinson Crusoë 
spelen in de tropen



Welke Robinson wordt u in de sublieme 
Seychellen?

De Robinson-familie
Op dit betoverende eiland wachten u heel wat avonturen. 
Wat dacht u van een echte schattenjacht in de natuur 
of een ecologisch verantwoorde kennismaking met het 
koraalrif en de wereld van de schildpadden?
En dan hebben we het nog niet over de vele (water-)
sportactiviteiten: zeilen, kajakken, tennissen enz. 

De onderwater-Robinson
Het Resort ligt in een beschermd maritiem gebied. On-
der de golven speelt zich een wonderbaarlijk spektakel af. 
Zeeschildpadden, reuzenmanta’s, picassotrekkervissen: 
tussen de koralen verschuilen zich meer dan 300 verschil-
lende soorten dieren! Onze Green G.O.® leert u voorzichtig 
om te gaan met deze kostbare, beschermde natuur.

De zen-Robinson
Alles staat hier in het teken van herbronning: het rustige 
zwembad, de heerlijke Spa by Cinq Mondes, waar al uw 
zintuigen worden verwend... En natuurlijk de yogalessen! 
Stelt u het zich voor: samen met de wellnessexpert trekt u 
de jungle in naast het Resort. Op het einde van het paadje is 
plots de zee te zien! De perfecte plek voor een onvergetelijke 
Vibhava-yogasessie.

De romantische Robinson
Zin in een diner voor twee met de voetjes in het zand bij 
zonsondergang?* Aan de rand van het strand wordt voor 
u een verrukkelijke creoolse maaltijd geserveerd, terwijl 
u luistert naar het geluid van de golven en de tijd even 
lijkt stil te staan.

We hebben bovendien 
goed nieuws: 
u hoeft helemaal niet te kiezen 
tussen al die Robinsons!

De Seychellen, 
een paradijs om te koesteren

De Seychellen liggen midden in de Indische 
Oceaan en vormen een van de mooiste archipels ter 
wereld. De eilandengroep was bovendien de eerste staat 
waar de bescherming van de natuurlijke omgeving werd 
opgenomen in de grondwet (liefst 60% van het grondgebied 
is beschermd).

Club Med Seychelles schaart zich resoluut achter deze visie 
op de natuur en probeert die zelf maximaal toe te passen. 
Enkele voorbeelden:
-  Geen plastic meer voor eenmalig gebruik
- Lokale producten krijgen de voorkeur
- Warmwaterproductie met zonne-energie
- Gezinsactiviteiten om de natuur te leren kennen en te     
   beschermen, zoals educatief snorkelen
Ter plaatse ontdekt u nog heel wat meer acties.

SEYCHELLEN - 09

Junior Suite - Uitzicht op zee, privézwembad

* Met toeslag

GOED OM TE WETEN 
Kinderclub van 2 t/m 17 jaar, 
voor al die kleine Robinsons!
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4Geniet van avontuur  
en zuivere berglucht

Tijdens de zomermaanden bieden de bergen eindeloos veel mogelijkheden 
om met volle teugen te genieten van een grandioze omgeving.

Club Med heeft dan ook tal van avonturen en verrassingen voor u in petto, 
voor een actieve vakantie samen met vrienden of uw gezin.



DE BERGEN IN DE ZOMER - 11

Onze Resorts hebben zo’n berg activiteiten voor u klaarstaan, 
dat zelfs de grootste actievelingen de handen vol zullen hebben!

Op ontdekkingstocht
Wie kan de natuur weerstaan als die zo mooi is? Trek 
eropuit tijdens begeleide wandelingen van elk niveau: onze 
gediplomeerde gidsen nemen u mee naar verbluffende 
watervallen en duizelingwekkende uitzichten. Onderweg 
vertellen ze u alles over de dieren en planten die in de 
bergen leven.
Zin om er een echt gezinsmoment van te maken? Haal dan 
‘s ochtends uw picknickmand op, start de app My Club Med 
Guide en volg het pad in uw tempo en in alle vrijheid!

Genieten op de fi ets
Adembenemende panorama’s, spectaculaire afdalingen, 
cardiotraining in de weidse natuur: de bergen lijken wel 
gemaakt om te doorkruisen met een stalen ros!
����	������	���
	�������	��	���	�����	�	�����	���	��	��
in de bergen: afdalingen op de mountainbike voor wie 
houdt van bijzonder intense ervaringen of touringbikes 
voor onvergetelijke tochten langs bewegwijzerde paden.
����	��������		����	��		��	�	�������	���	����	�	�	�"�#	�	�
rustige en milieuvriendelijke optie laat u op een hele 
nieuwe manier kennismaken met de bergen. Dankzij de 
trapondersteuning beklimt u de steilste hellingen en 
bereikt u fantastische locaties die u nooit voor mogelijk 
had gehouden!
En natuurlijk kunnen zowel beginners als gevorderden 
een beroep doen op onze deskundige instructeurs. 

Zin in adrenaline
Zwemmen in wildwater, rafting of canyoning in 
bergrivieren, klimmen, via ferrata, wakeboarden op de 
Alpenmeren*... Elk Resort heeft de meest uiteenlopende 
avonturen op het menu staan. De ideale gelegenheid dus 
om de natuur op een nieuwe manier te ontdekken en uw 
durf op de proef te stellen! 

Zuurstof nodig
Zwemmen met uitzicht op de bergtoppen, een balletje 
slaan met de Mont Blanc op de achtergrond: liefhebbers 

��� ��$�&� ��	��	�� $� ����	��� ����	�� �	�	���� ���
��	� �	����� 
�� 		�� '����	� ����� ������$� 	�� ���
	�	�
buitenlucht.

De beste zomer-
bestemmingen 
in de bergen

* Met toeslag.

En voor de jongste avonturiers?
Onze Resorts verwelkomen alle kinderen vanaf 4 
maanden voor een vakantie vol activiteiten. U kunt 
met een gerust hart op avontuur trekken terwijl 
onze gespecialiseerde G.O.s® zich ontfermen over de 
allerjongste gasten. In de Mini Club Med® wachten 
jonge ontdekkingsreizigers tal van leuke activiteiten 
in de gezonde berglucht. Voor tieners is er bovendien 
de Junior Club Med®, een plek waar ze nieuwe vrienden 
maken en creatief kunnen zijn, altijd met een G.O.® om 
alles in goede banen te leiden.

GOED OM TE WETEN
Kinderclubs vanaf 
4 maanden t/m 17 jaar
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Een bergvakantie in de zomer is het gedroomde 
moment om volledig te ontspannen en die 
connectie met de natuur weer te voelen.

Zwemmen, yoga, pilates, Spa, detoxen en 
pure berglucht… De perfecte ingrediënten 
voor een vakantie vol rust en sereniteit in een 
prachtige omgeving. 

Vibhava Yoga, op zoek naar harmonie
Heberson Oliveira heeft een eeuwenoude traditie aangepast 
aan ons moderne leven en daarmee een eigen yogastijl 
gecreëerd: Vibhava Yoga.  Deze vorm van yoga is rustig en 
toegankelijk, met eenvoudige maar krachtige houdingen. Al 
onze Yoga Schools zijn geïnspireerd op deze yogastijl. In de 
bergen vindt u net dat beetje extra magie... Een zonnegroet 
wordt nog intenser met zicht op de parelende ochtendnevel 
in de vallei. Even de spieren opwarmen voor u de natuur 
intrekt, naar een bergtop hiken en daar mediteren, relaxen 
en stretchen na een dag in de buitenlucht...

Spa en zwembad: na de inspanning, de 
ontspanning...! 
+�� 		�� '����	� ����	����� ������ ��	��	� �	�������	�� ����� ���
spieren wel aan ontspanning toe. Dan is het buitenzwembad 
de ideale plek om helemaal tot rust te komen, met als extra 
bonus het spectaculaire uitzicht.
Het summum van relaxen? Een behandeling in een van onze 
spa’s, natuurlijk! Ieder Resort werkt samen met een bekende 
wellnesspartner: de professionals van Carita, Payot of Cinq 
Mondes ontvangen u in een oase van rust.

Het nieuwe Resort La Rosière 4
is ‘s zomers de ideale plek voor 
een wellness-ervaring van 
topniveau. Laat u in de watten 
leggen op de Frans-Italiaanse 
grens, tussen de Savoie en Valle 
d’Aosta. Onze lievelingsplek? Het 
20 meter lange buitenzwembad!

Zen in 
hogere sferen
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Op ontdekking
‘en français’ of ‘in English’

NIEUW - SUMMER CAMPS
GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON 4

Een vreemde taal spreken gaat altijd beter met leeftijdsgenootjes uit andere landen. 
En het wordt nog leuker met sportactiviteiten in de buitenlucht. Dit nieuwe initiatief voor 

11- tot 18-jarigen gaat vanaf juni 2021 van start in ons Resort van Grand Massif.

Onze missie: ervoor zorgen dat uw kinderen een onvergetelijke vakantie beleven, nieuwe internationale vrienden 
maken en van de prachtige natuur genieten. ‘s Ochtends krijgen ze taalles, ‘s middags zijn er allerlei activiteiten in de natuur 
gepland.  Ook ‘s avonds zijn de tieners samen en voorzien we leuke dingen. Onze professionele begeleiding leidt alles in goede 

banen en houdt het een oogje in het zeil.
Bij ons geen saaie leerstof, het is tenslotte vakantie! Onze gediplomeerde lesgevers pakken het creatief 

aan en maken van iedere les een spel.

*Als voorbeeld, het programma kan wijzigen

Een taalkamp met een goed gevuld programma*:

Boek nu op clubmed.nl, 
in onze Travel Lounge 

of bij uw ANVR reisbureau

Ochtend

Taalles: Franse of Engelse 
les op een creatieve manier.
In totaal 15 uur les per week 
met gediplomeerde lesgevers 

die gespecialiseerd zijn in 
taalvakanties. 

Namiddag Avond

‘s Avonds is het tijd voor spelletjes 
en feest met hun nieuwe besties van 
over de hele wereld: een kampvuur 

bouwen, een garden party, 
een colour run...

En natuurlijk een echte afscheidsfuif 
om deze week vol onvergetelijke 
herinneringen af te sluiten. Same 

time, same place, next year?

‘s Ochtends hebben ze voldoende 
stil gezeten, dus is het nu tijd voor 

een portie adrenaline in de natuur! 
Iedere dag ontdekken ze een andere 

outdoor sport in het Frans of het 
Engels. Zo leren ze zonder dat ze er 
erg in hebben... Een klimparcours, 

via ferrata, rafting, hiken, 
mountainbiken... Hier kunnen ze 

hun energie wel kwijt!



Het eiland verkennen op uw ritme
De eeuwenoude charme van Palermo, de Byzantijnse 
schatten in de basiliek van Monreale, het mooie Taormine 
���	�'���	��
����	���������/	$��;������	�����	�	�	�����	�
vele parels van Sicilië te ontdekken, die allemaal op minder 
dan 2,5 uur rijden liggen.
Voor een compleet zorgeloze vakantie stelt onze Discovery 
Desk voor u de perfecte uitstap samen, zodat u in alle 
vrijheid en op uw ritme kunt genieten achter het stuur van 
uw Fiat 500 cabrio – Italiaanser kan het niet!

Een paradijs voor levensgenieters
Het Palazzo, een prachtig barokpaleis, torent boven 
het Resort uit en verwelkomt fijnproevers ‘s avonds 
met heerlijke gerechten en bediening aan tafel.
Smullen van een geroosterd stukje vis met het geluid 
van de golven op de achtergrond? Probeer dan zeker 
het uniek gelegen Riva Beach Restaurant, aan de rand 
van het water.

Zet de zomernacht feestelijk in met een mediterrane 
cocktail tijdens de loungeavond op het ritme van de dj.

Echt tot rust komen
Beleef wanneer de zon ondergaat een onvergetelijke 
yogales op een magische locatie: ons ponton aan het 
water.
Herbronnen betekent ook weer in contact komen 
met de natuur. Wandel samen met een Siciliaanse 
gids langs het reeënpad in het nabijgelegen Parco 
Delle Madonie of zeil langs de kliffen van La Rocca en 
�	���
	��
���/	$��;�

PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
Tijdens de Franse schoolvakanties worden kinderen vanaf 
8 jaar getrakteerd op de meest uiteenlopende activiteiten: 
sporttoernooien, leren goochelen, Instagram-wedstrijden, 
avondspelletjes enz.
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7Beleef de Middellandse Zee  
op z’n mooist

Welkom aan de Middellandse Zee, waar alles voor ons is begonnen.  
De Resorts in Marokko, Portugal, de Provence, Tunesië, Turkije, Griekenland  

of Sicilië kunnen stuk voor stuk bogen op een fantastische ligging,  
die Club Med 70 jaar geleden als echte pionier selecteerde.

CEFALÙ, SICILIË
Op een rotspunt aan de noordkust van Sicilië ligt ons Exclusive Collection Resort  

dat het dolce-vitagevoel als geen ander belichaamt. Hier beleeft u een unieke ervaring  
����������	
����������������������		���������������������
������



MIDDELLANDSE ZEE - 15

De ongeloofl ijke 
natuurpracht van de 
Algarve in Zuid-Portugal

Da Balaia, ons Resort op de okergele kliffen 
boven de Atlantische Oceaan, is een must 
voor natuurliefhebbers: adembenemende 
uitzichten en het ideale klimaat om volop te 
genieten en tot rust te komen rond de Zen 
Pool.

En voor wie graag een balletje slaat: dit 
is één van de mooiste golfbestemmingen 
ter wereld. 

Maar ook ...
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Welkom aan boord van de Club Med 2. Komt u in de zomer van 2021 met ons mee naar de Middellandse 
Zee, of gaan we in de winter 2021-2022 samen naar de Caraïben? Welk seizoen u ook kiest, u vaart altijd 

op prachtige routes en komt op originele plekken waar alleen dit uitzonderlijke zeilschip kan komen.

RESERVEREN KAN NU AL…

Onze favoriete cruises! 

Op avontuur in het Amazonegebied, 12 - 23 februari 2022
In deze streek met de grootste biodiversiteit ter wereld komt u 
ogen tekort. Tijdens deze Event Cruise houdt u halt op 4 speciale 
plekken in het Amazonegebied. U ontmoet de plaatselijke 
�	
������	���	��	��
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De Mediterrane Cultuur, 13 - 25 juni 2021
Stap aan boord van onze vijfmaster voor een gloednieuwe en 
buitengewone Cruise met twee nieuwe haltes in Israël en zes 
UNESCO-werelderfgoedsteden... Een reis door de geschiedenis met 
prachtige gebouwen en spectaculaire landschappen. 

Foodies Alert: vanaf deze 
winter staat de prestigieuze 
Parijse koksschool Ferrandi 

in onze kombuis!

Hijs de zeilen en zet koers 
naar de mooiste plekjes



De chalets van Valmorel en Grand Massif 
Onze Chalet-Appartementen liggen aan de voet van de 
pistes, in het hartje van de mooiste skigebieden van de 
Alpen. Deze vakantiewoningen zijn ruim en comfortabel, 
alles wat u nodig hebt voor quality time met het gezin. 
Bovendien geniet u in uw eigen chalet van high-end services. 
Deze uitzonderlijke omgeving straalt één en al charme uit.

Comfort, privacy en exclusieve services, 
u vindt het allemaal in onze Chalets.
Geniet van een ruim chalet met hedendaags meubilair, 
kwalitatieve materialen en bergdecoratie met een moderne 
twist. Spreek af in de bergen met familie of vrienden en 
beleef samen gezellige momenten bij het haardvuur. 

De Maître de Chalet staat tot uw dienst. Een laat ontbijt, een 
uitgebreid vieruurtje of een diner met streekgerechten en 
bergklassiekers? Hier beleeft u een vakantie op maat. 

Bovendien maakt u ook gebruik van het all-inclusive aanbod 
van het Resort vlak in de buurt. Activiteiten, gastronomie, 
Kinderclubs, skilessen voor alle leeftijden... 

CRUISES EN CHALETS - 17

Maak van uw vakantiehuis 
uw thuis
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10Geef uw vakantie 
een unieke dimensie

Goed om te weten: 
Dit alles is inbegrepen in de 

prijs van uw vakantie en zowel 
beginners als gevorderden zijn 

van harte welkom.

ÉÉN WEEK, ÉÉN THEMA, ÉÉN EXPERT

Hebt u een echte passie of wilde u altijd al een bepaalde 
vaardigheid aanleren of bijschaven? 

Soms staat uw Resort een hele week lang in het teken van een specifi ek thema.

Tijdens deze Amazing Weeks kunt u uw passie ten volle beleven 
bij Club Med, onder begeleiding van echte experts! 



AMAZING WEEKS - 19

 

Astronomie
Een week lang vertelt een wetenschapper u honderduit 
over zijn passie voor het universum. Niets leuker dan 
samen met uw kinderen de mysteries te ontdekken 
over het ontstaan van het heelal.

Zo maakt u op ludieke manier kennis met de wereld  
om ons heen: de Big Bang, zwarte gaten, zwaarte- 
krachtgolven enz. En bij een heldere hemel staat  
‘s avonds natuurlijk een onvergetelijke observatie van 
de sterrenhemel op het programma!

Wellness
Gaat u liever voor een vakantie die helemaal in het teken 
van welzijn staat? Maak dan kennis met Vibhava-yoga 
onder leiding van de bedenker zelf: Heberson Oliveira.

Wissel zeker ook eens af met een revitaliserende Qi  
Gong-sessie. En kom volledig tot rust tijdens de wellness- 
workshops met detoxbehandelingen, massages en 
ademhalingsoefeningen.

In de bergen zijn er zelfs speciale Ski & Wellness-weken, om 
aan uw conditie te werken op de skilatten.

Hebt u ook al zin om uw koffers te pakken?

In 2021 vinden in verschillende Resorts Amazing Weeks plaats.  
De ideale gelegenheid dus om uw vakantie een extra dimensie te geven.

Fotografie:
�	��$�����$�
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portretten maken, landschappen fotograferen, bewegende 
onderwerpen, nachtfoto’s enz. Dankzij deze deskundige 
tips staat u versteld over de kwaliteit van de beelden die 
u maakt. Bovendien neemt de specialist u op de ideale mo-
menten mee naar de mooiste locaties in de buurt van het 
Resort om u de perfecte kadrering te tonen. 

Sport
Trail, mountainbike, tennis, skiën… Laat u één week lang 
coachen door een echte topper.

Uw hele vakantie lang begeleidt uw hoogsteigen coach u 
tijdens sportieve workshops en demonstraties en krijgt  
u bovendien nuttige persoonlijke tips.

Zal de leerling het beter doen dan de meester?

Andere mogelijkheden: scheep in voor onze golf-, cultuur- of wellnesscruises, of geniet  
van een uniek muziekfestival in samenwerking met Radio Classique in Da Balaia

Ontdek ons volledige Amazing Weeks-programma  
in onze Travel Lounge, bij uw ANVR reisbureau of  
op www.clubmed.nl/l/amazing-weeks



Om zorgeloos te genieten van alle typische Club Med-momenten namen wij sinds deze zomer een heel 
aantal maatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze klanten te garanderen. 

Al deze maatregelen zijn goedgekeurd door onze wetenschappelijke commissie en kregen van het 
adviesbureau Cristal International Standards het ‘POSI-check’ label. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de 

preventie van infectieverspreiding in de horeca-sector. Al onze Resorts die deze zomer open waren 
werden doorgelicht en 100% gecertifi ceerd.
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AFSTAND
• Aangepaste 

bezetting in de Resorts
• Restaurants zijn langer open, 

met meer ruimte tussen de tafels
• Meer individuele porties met 

bediening aan de buffetten

GEZONDHEID
• Temperatuurcontrole 
mogelijk in alle Resorts

• Arts of verpleegkundige 
24/7 aanwezig in ieder Resort

• Bij het minste vermoeden 
van besmetting wordt een 

speciale procedure 
opgestart

SCHOONMAAK
• Kamers, sportmateriaal 

en druk bezochte plekken 
worden vaker en grondiger 

schoongemaakt
• Contactzones (liften, 

deurklinken...) worden 
geregeld ontsmet 

VEILIGHEID
• Veilige check-in aan de receptie: 
vloermarkering, maskers, plexiglas 

bescherming en handgel
• Maskers verplicht in gesloten ruimtes* 

(restaurants, receptie, shops, spa...)
• Digitale Easy Arrival service om 

wachtrijen te beperken
• Aangepaste kinderclubs en 

avondprogramma’s
*wij volgen hiervoor de richtlijnen die in het land 

waar u verblijft op dat moment 
van kracht zijn
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Veiligheid: onze G.M.s® aan het woord

Brigitte ging deze zomer met de hele familie 
op vakantie in ons Resort van La Palmyre Atlantique 4

Waarom heeft u vorige zomer voor een Club Med-
vakantie gekozen? 
Mijn schoonmoeder werd 80 en haar man wilde dat met de 
hele familie vieren. Daarom kwamen we met drie generaties 
naar de Club Med van La Palmyre: de grootouders, de kin-
deren en acht volwassen kleinkinderen tussen de 22 en 30. 
We waren met 14! Het was echt geweldig om elkaar na al die 
maanden eindelijk weer terug te zien.

Hebt u toch van de vakantie kunnen genieten in deze 
bijzondere tijden? 
Als we nog twijfels hadden, dan verdwenen die wel zodra 
we aankwamen. Iedereen droeg een masker in gesloten 
ruimtes. In de restaurants werden we zelfs aan de buffetten 
individueel bediend met aparte porties. Iedereen hield 
voldoende afstand en er was ruim plaats tussen de tafels.
We waren dan ook snel in ons eigen wereldje en hadden 
een echt vakantiegevoel, zonder dat we de hele tijd aan de 
coronamaatregelen herinnerd werden.

Bij Club Med zit je nooit op een kluitje en dat is echt een 
enorm pluspunt. Het Resort ligt in een groot dennenbos 
aan het strand, dus we zaten niet verlegen om activiteiten. 
Overdag deed iedereen waar hij zin in had: rustig een 
boek lezen aan het zwembad, boogschieten, tennissen, 
mountainbiken, yoga, stretching, aquagym... Er is altijd wel 
iets te doen in de buitenlucht en sowieso op veilige afstand.
Het grote terras was ‘s avonds ons lievelingsplekje: we 
bleven onder elkaar, maar de sfeer was ongedwongen en 
feestelijk, net zoals de prachtige shows!

Hoe zou u uw ervaring bij Club Med beschrijven?
Het was voor ons de allereerste keer dat we voor Club Med 
kozen. Deze reis was een schot in de roos en wat ons 
betreft zeker voor herhaling vatbaar. De ‘Chef de Village’ 
en alle andere G.O.s waren enorm attent en hadden altijd 
voor alles een oplossing. De extra coronamaatregelen 
hebben niets afgedaan aan onze ervaring. 
Eigenlijk willen wij maar één ding: deze vakantie zo snel 
mogelijk overdoen!

Meer gedetailleerde informatie over de veiligheidsmaatregelen per Resort vindt 
u op www.clubmed.nl/l/samen-veilig



Naar een verantwoorde kijk op toerisme.

Bij Club Med beseffen we maar al te goed hoe fantastisch het is om u welkom  
te mogen heten op de mooiste locaties ter wereld.

Daarom willen we er alles aan doen om onze natuur te beschermen.

Onze teams brengen die visie elke dag opnieuw in de praktijk.

We geven u graag enkele voorbeelden.
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Solidariteitsacties voor 
onze gemeenschappen 

in het licht van de 
gezondheidsproblematiek 

Op het hoogtepunt van de crisis, in het voorjaar 
van 2020, hebben onze G.O.s® en onze Foundation 

zich ingezet om waar mogelijk hulp te bieden. 
Wereldwijd hebben onze Resorts 181.000 euro aan 

voedselhulp verstrekt aan lokale verenigingen 
en 35.000 euro aan beschermingsmateriaal, 

zoals handschoenen, mondmaskers en 
ontsmettingsgel.

Een hart 
voor dieren 

Enkele jaren geleden zijn we grondig 
beginnen na te denken over hoe we 

dierenwelzijn kunnen combineren met 
het ontdekken van de natuur.

Daarom hebben we een beroep gedaan op de 
ABTA, die richtlijnen uitvaardigt op het vlak 

van dierenwelzijn en toerisme, en de WCA, die 
gespecialiseerd is in de bescherming 

van zeezoogdieren.
Zo vermijden we elke interactie 

�	����$���	��	��������	���
Alleen observeren mag.

Gedaan met 
voedselverspilling

Slechts 140 gram! 
Dat is hoeveel eten er per maaltijd en per 

persoon gemiddeld blijft liggen in onze Resorts.
Hoe zijn we erin geslaagd om dit bemoedigende 

resultaat te behalen en u tegelijk heerlijke en 
royale buffetten aan te bieden? Dankzij onze meer 

dan 60 jaar ervaring en, sinds enkele jaren, het 
gebruik van digitale tools die ons helpen om ons 

voorraadbeheer te optimaliseren, het aantal 
gasten in te schatten en hun voorkeuren 

te bepalen op basis van nationaliteit.

Bye-Bye Plastics
Doel van dit in 2018 opgestarte 

programma: alle plastic voor eenmalig 
gebruik verbannen uit onze Resorts.

• Eerst in onze bars en restaurants, door geen plastic 
rietjes, bekertjes, borden en bestek meer te gebruiken.  
• Vervolgens ook in de badkamers, waar douchegel, 

shampoo en crèmes voortaan in herbruikbare 
verpakkingen zitten.

• Vanaf 2021 vervangen we de plastic 
���	�'�	��	������	��	����������	�����	������
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oplossingen.



De huidige aanbiedingen van het seizoen ‘Zomer 2021’ zijn geldig voor reserveringen vanaf 
17/11/2020 tot 30/03/2021.

Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de betreffende aanbieding, zijn de huidige 
aanbiedingen van het zomerseizoen 2021 geldig op alle Club Med® bestemmingen en 
vertrekdata van het seizoen, hetzij 

•  Voor reserveringen tussen 17/11/2020 en 30/03/2021, voor een verblijf in een Resort, Villa of 
Chalet-Appartement met vertrekdatum tussen 08/05/2021 en 14/12/2021;

•  Voor reserveringen tussen 08/12/2020 en 10/12/2020 voor Rondreizen met vertrekdatum 
tussen 15/04/2021 en 15/12/2021;

•  Voor reserveringen tussen 17/11/2020 en 19/11/2020 voor Escapades met vertrekdatum 
tussen 01/05/2021 en 31/10/2021.

De aanbiedingen zijn zonder eventuele taxen en kosten voor tussenlanding, en zonder à la 
carte services met toeslag (zoals de Escapades). Ze zijn niet retroactief, niet combineerbaar 
met elkaar of met andere aanbiedingen van Club Med® (behalve indien anders vermeld), ze 
zijn toepasbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid en zijn onderworpen aan de algemene 
��������	�
�����
�����������������������® en ANVR, en de Errata op het moment van 
reserveren. De aanbiedingen met vervoer bestaan uit heen-en terugreis.

De aanbiedingen van het winterseizoen 2022 annuleren en vervangen de huidige 
arrangementen zodra de nieuwe aanbiedingen in werking treden.

De hierna vermelde leeftijdsgrenzen gelden voor de verblijfsdatum (vertrek en terugkeer) en 
niet voor de dag waarop de reservering gemaakt wordt. In Cefalù zijn kinderen pas toegelaten 
vanaf 8 jaar.

HAPPY FIRST aanbieding

BESTE PRIJSGARANTIE MET DE HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING

Garantie van de beste Club Med® aanbieding van het seizoen ‘Zomer 2021’. Als u tijdens het 
boekingsseizoen een betere Club Med® aanbieding voor uw verblijfsarrangement tegenkomt 
(identiek in ieder opzicht), betaalt Club Med® u het prijsverschil terug in de vorm van een 
tegoedbon voor een nog te reserveren verblijf. Het tegoed blijft 12 maanden geldig vanaf de 
begindatum van het verblijf dat oorspronkelijk gereserveerd werd met Happy First.
Garantie niet van toepassing op ‘Last Minute’-aanbiedingen en speciale aanbiedingen die voor 
een bepaald klantensegment gelden.
Zie details van de garantie op www.clubmed.nl.

‘HAPPY FIRST’-KORTING VOOR DE ZOMER VAN 2021
Resorts, Villa’s en Chalet-Appartementen:

15% korting per persoon vanaf 6 jaar, op Club Med® Arrangementen, met of zonder vervoer*, 
vanaf 5 nachten, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden:

•  15% GELIMITEERD TOT DE ONDERSTAANDE KORTINGSBEDRAGEN AFHANKELIJK VAN 
DE VERBLIJFSDUUR EN HET TYPE ACCOMMODATIE

Verblijfsduur Max. korting/pers.  
in Standaard/Superior 

Kamer/Hut

Max. korting/pers.  
in Deluxekamer/-hut, Suite of 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 € 1 000 
vanaf 14 nachten € 745 € 1 050 

* Voor de Resorts, Villa’s en Chalet-Appartementen in het land Frankrijk (met uitzondering 
van Corsica) is de korting enkel toepasbaar op het verblijf van het arrangement (prijs zonder 
vervoer).

• DE 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 17 t/m 19 november 2020)
Korting toepasbaar op alle Club Med Arrangementen voor een verblijf in Resorts, Villa’s of Chalet-
Appartementen waarbij de eerste dag van het verblijf tussen 08/05/2021 en 14/12/2021 valt.

• REST VAN HET BOEKINGSSEIZOEN (van vrijdag 20 november 2020 t/m 30 maart 2021) 
Aanbieding enkel geldig voor de 20 eerst gereserveerde Arrangementen per bestemming en 
per verblijfsdatum, waarbij de eerste dag van het verblijf steeds op dezelfde datum valt als 
de verblijven van de 3 onbeperkte dagen. De quota houden immers rekening met het aantal 
verkochte Arrangement tijdens de 3 onbeperkte dagen.

Escapades:

15% korting per persoon, gelimiteerd tot € 150 per persoon (toepasbaar op het onderdeel 
‘hotel’ van de Escapade, prijs zonder vervoer), onder voorbehoud van beschikbaarheid en 
onder de volgende voorwaarden:  

• DE 3 ONBEPERKTE DAGEN (van 17 t/m 19 november 2020)
Korting geldig op Escapades met een vertrek tussen 01 mei 2020 en 31 oktober 2021.

Rondreizen by Club Med:

15% korting per persoon, gelimiteerd tot € 500 per persoon. (toepasbaar op het arrangement, 
met of zonder vervoer), onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden:

• DE 3 ONBEPERKTE DAGEN (reservering van 08 t/m 10 december 2020)
Korting geldig op de Rondreizen tussen 1 november 2020 en 30 juni 2021.

• REST VAN HET BOEKINGSSEIZOEN (van vrijdag 11 december 2020 t/m 31 maart 2021)
Aanbieding enkel geldig voor de 4 eerste Arrangementen op een selectie van Rondreizen 
en met vertrekdatum waarbij de eerste dag van het verblijf op dezelfde datum valt als voor 
de verblijven van de 3 onbeperkte dagen. De quota houden immers rekening met het aantal 
verkochte Arrangementen tijdens de 3 onbeperkte dagen.

Aanbieding ‘KINDEREN VERLBIJVEN GRATIS’
De kortingen (en het gratis verblijf) zijn al in de prijzen verwerkt en zijn enkel geldig op het 
verblijf zelf (zonder vervoer) voor een Volwassenenarrangement, uitgezonderd services 
waarvoor een toeslag geldt (Baby Club Med®, Petit Club Med®…). Kinderen moeten de kamer 
delen met minstens 2 volwassenen in de Resorts en met minstens één volwassene op de Cruises 
by Club Med. De kinderen zijn ingeschreven in hetzelfde boekingsdossier en met dezelfde data 
en plaatsen van vertrek en terugkeer; onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gekozen 
kamercategorie. De hierna vermelde leeftijdsgrenzen gelden voor de verblijfsdatum (vertrek en 
terugkeer) en niet voor de dag waarop de reservering gemaakt wordt. In Cefalù en aan boord 
van de Club Med 2 zijn kinderen pas toegelaten vanaf 8 jaar. Tarieven combineerbaar met 
andere aanbiedingen en/of kortingen van Club Med®.
•  Jonger dan 6 jaar: GRATIS VERBLIJF IN AL ONZE RESORTS en Escapades (indien twee 

betalende volwassenen)
• 6-11 jaar: -50 % behalve voor een verblijf tussen 24/07/2021 en 20/08/2021: -30 %
• 12-17 jaar: -20 % behalve voor een verblijf tussen 24/07/2021 en 20/08/2021: -10 %
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INFORMATIE EN RESERVERINGEN

0900-202.03.06

infonl@clubmed.com 

Club Med Travel Lounge
aan de Stadhouderskade 13 in Amsterdam

of bij uw ANVR reisbureau


