
Agadir

Resort highlights

•  Oefen uw swing of approach tijdens de 
golflessen

•  Tennissen op een van de 18 banen, 
boogschieten, paardrijden*

•  Uw baby wordt liefdevol verzorgd door 
onze G.O®*

•  Ontspan in de Club Med Spa by DECLÉOR 
aan de oceaan

•  Flaneer door het oude centrum van Agadir

*Met toeslag

 Marokko

Marrokaanse oase dichtbij de oceaan
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CLUB MED AGADIR
CHEMIN OUED SOUSS, AGADIR, Souss-Massa
80000, Morocco

Samenvatting

 Sport & Activiteiten

 Zwembaden

 Kinderen

 Restaurant & Bars

 Maak uw vakantie nog specialer

 Maak uw vakantie nog specialer

 Praktische informatie

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

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

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
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Sport & Activiteiten**

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Golf
Ervaren sporter 
/ Alle niveaus / 

Beginner
8 jaar oud Altijd

Paardrijden* Alle niveaus ü 6 jaar oud Altijd

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud Altijd

Fitness
Kennismakingsles 
in groep / Vrije 

toegang
16 jaar oud Altijd

Beach soccer Vrije toegang Altijd

Ontspanning ü Altijd

Activiteiten in het zwembad Kennismakingsles 
in groep 16 jaar oud Altijd

Bridgesalon Vrije toegang Altijd

Petanque Vrije toegang Altijd

Tafeltennis Vrije toegang Altijd

Excursion* ü ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Zwembaden

Zwembaden

GROTE ZWEMBAD
Buitenzwembad

Verwarmd – Heated from November to May (average 
temperature around 27°C)

Dit zoetwaterbad met overloop naast de grote bar heeft 
ligstoelen, parasols en douches.

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad

Verwarmd – Heated pool from November to May.

Dit zoetwaterbad in de Mini Club Med® is toegankelijk 
tijdens de openingsuren van de Mini Club Med®.
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Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

4 tot en met 
10 jaar Mini Club Med® Groepslessen, Groepslessen, 

Groepslessen, Avond, Shows Altijd

11 tot en met 
17 jaar Junior Club Med Groepslessen, Groepslessen, 

Groepslessen, Shows Altijd

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

4 tot en met 
10 jaar

Family Shows, Free acces to golf Resort's facilities, 
Vrije toegang tot het zwembad, Creatieve en artistieke 

activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes, 
Waterspelletjes, Free access to tennis courts

11 tot en met 
17 jaar

Family Shows, Free acces to golf Resort's facilities, 
Vrije toegang tot het zwembad, Creatieve en artistieke 

activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes, 
Waterspelletjes, Free access to tennis courts

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome® Babysit

2 tot en met 
3 jaar Babysit

4 tot en met 
10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en met 
17 jaar Easy Arrival
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Restaurants
Restaurant ’Founty’
Hoofdrestaurant

In dit restaurant in het centrum van Resort Agadir kunt u met gezin of vrienden 
alle maaltijden gebruiken.Op de twee verdiepingen van het grote terras kunt u 
genieten van het aangename klimaat aan zee en dineren onder de sterrenhemel. 
In de babyhoek kunnen ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden. Op het 
terras en in een binnenzaal van dit restaurant is roken toegestaan.

Restaurant ’Arganier’
Specialiteitenrestaurant

Geniet van heerlijke Marokkaanse gerechten in restaurant L’Arganier in Club Med 
Agadir. De traditionele inrichting voegt een speciaal tintje toe aan uw eetervaring. 
Het restaurant is op bepaalde avonden geopend voor het diner en voor een late 
lunch na uw rondje golf heeft het restaurant een bediening. Reserveren is niet 
nodig, kom gewoon binnen en geniet!

Bars
BAR ’TIZNIT’
Hoofdbar

LE MASSA
Zwembad bar

BAR ’GOLF LES DUNES’
Golf bar

BAR ’RANCH’

Restaurants
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*op aanvraag

Club Med Spa by CINQ MONDES

Cinq Mondes vindt inspiratie bij eeuwenoude tradities van over de hele wereld. Deze behandelingen zijn een culturele reis 
voor alle zintuigen. Ontdek behandelingen waarbij pure, natuurlijke ingrediënten centraal staan en gecombineerd worden 
met de knowhow van experts in medische tradities. Terug naar de bron met bewezen expertise.

Maak uw vakantie nog specialer*
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*op aanvraag

Excursies

•  Nature getaways : Land van de Berbers, in 4X4 (1 dag) / Tafraout, rotsen en kleur / De kleuren van het zuiden, per 
4X4 (1 dag) / "In Search of Emotion": Paradise adventure / "Nature Larger than Life": Grains of sand / "Ontdek de natuur": 
Kameel rijden

•  Verbinden met cultuur : Oasis en Médina, het dagelijks leven van de berbers (1 dag) / Essaouira *, de Witte City / 
Marrakesh *, de okerstad / Essaouira - Marrakech (2 dagen)

•  Avontuur : Quad (1/2 dag) / Zeescooter (op aanvraag) / Accrobranche (à la carte) / Buggytocht (1/2 dag)

•  Op maat gemaakt : "A la carte": Agadir en omgeving / "A la carte": Berber adventure / "A la carte": Dine under the 
stars / "A la carte": Ontdek Agadir

Maak uw vakantie nog specialer*
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Praktische informatie

CLUB MED AGADIR
Geen minimum leeftijd

Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

Tijdschema aankomst/vertrek van het resort:
Standaard weekarrangement (zondag-zondag) of een alternatief 
weekarrangement (een verblijf van 7 nachten of minder dan 7 nachten, 
me een andere aankomstdag dan zondag):
> Aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur. De kamer wordt ’s middags 
beschikbaar gesteld.
> Bij vroegere aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het 
resort de lunch gebruiken (met toeslag).
> Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 10.00 uur - vertrek uit het 
resort om 15.00 uur (ontbijt en lunch inbegrepen).

TRANSFERS

Transfer van en naar de luchthaven van Al Massira (30 min.)


