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• Op 2000 meter hoogte, het ideale 
Resort voor degenen die echte 
sport willen, 18+

• De vrijheid om te skiën naar de 
inhoud van je hart, om het beste 
uit je vakantie te halen

• Een skigebied voor alle niveaus 
en een gloednieuwe fitnessruimte 
met een prachtig uitzicht over de 
pistes

• De warmte van de bergsfeer 
in een moderne, hedendaagse 
setting

• Feest met andere volwassenen, 
’s ochtends, ’s middags en ’s nachts

Resort highlights
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Standaard

Accommodatie

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Standaard kamer 13 Balkon 1 - 2

Standaardkamer - Lounge Corner 18 Salonhoek, Balkon 1 - 2

Standaard kamer - Geschikt voor 
personen met beperkte mobiliteit 23 Balkon 1 - 2

Standaardkamer - Toegankelijk voor 
mindervaliden - Lounge Corner 35 Salonhoek, Balkon 1 - 2

Equipment
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Ski
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

18 jaar oud

Snowboard
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

18 jaar oud

Pool* ✓

Activiteiten op de 
wintersportbestemming* ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

18 jaar oud

Ontspanning ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Restaurant ’Varet’
Hoofdrestaurant

Restaurant ’Aiguille 
Rouge’
Specialiteitenrestaurant

In dit sfeervolle chaletrestaurant maakt u bij 
alle maaltijden uw keuze van de internationale 
themabuffetten.

In dit intieme restaurant met specialiteiten uit de 
Savoie (fonduen en steengrillen) kunt u gezellig 
samen dineren.Alleen na reservering bij de 
receptie van Arcs Extrême. Bediening aan tafel.
Restaurant met tafels voor 2 tot 8 personen.

Frankrijk

Arcs Extrême

Bars
Grote bar
Hoofdbar

Restaurants & Bars

Restaurants

13



Frankrijk

Arcs Extrême

LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, 

Plattegrond skigebied

2000m
Ski-in / Ski-out Resort

3250m
Maximale hoogte

1200m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

16 42 55 10200
km

Skipistes
53

Langlaufpistes

43 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED ARCS EXTREME
BOURG ST MAURICE, Savoie - Arcs Extrême
73700, Frankrijk

 Hygiene & Safety
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe maatregelen toegepast voor uw rust 
gecombineerd met een fantastische vakantie.

 Easy arrival
Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles voorbereiden om uw aankomst te 
vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk

 Check-in/Check-out
Classic Clubweek (van zondag tot zondag) of "à la carte" verblijven (7 dagen of minder, beginnend op 
een andere dag dan zondag): 
Aankomst en kamers beschikbaar tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Mocht u vroeg arriveren, dan kunt u lunchen in het Resort (tegen extra kosten), afhankelijk van 
beschikbaarheid. 
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur, vertrek om 15.00 uur. 
Kort verblijf van 2 of 3 nachten - weekend door Club Med: 
Aankomst tussen 12.00 en 20.00 uur. Kamers beschikbaar tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Mocht u vroeg aankomen, dan kunt u lunchen in het Resort zonder extra kosten. 
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur, vertrek om 15.00 uur. 
Mochten de tijden veranderen, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via uw "Holiday Rendez-
Vous".

 Transfers
Transfer van en naar het station van Grenoble-St Geoirs (120 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (45 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Genève-Cointrin (135 min.)

 My Club Med App
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app - uw ideale reisgenoot om uw vakantie voor te 
bereiden en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, de infrastructuur en activiteiten en 
profiteer van speciale services om het meeste uit uw vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play
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