
Alpe d’Huez la 
Sarenne

Resort highlights

•  Bezwijk voor de charme van dit Resort 
gelegen in de oude weilanden

•  U stapt voor de deur op uw ski’s, verken 
de langste zwarte piste van Europa!

•  Genieten van de zon op de zuidelijke 
pistes tijdens het skiën of langlaufen

•  Neem een duik in het binnenbad of 
ontspan in de sauna* * Met toeslag

 Frankrijk

Overdag skiën, ’s avonds bij het zwembad
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Praktische informatie

Plattegrond

RESORT:
L’ALPE D’HUEZ LA SARENNE
Ski-in / Ski-out Resort
Geen minimum leeftijd

Van 1860m naar 3330m
237 km pistes

14 29 34 38 
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Lessen met 
een toeslag Groepslessen Gratis 

toegang

Minimale 
leeftijd 
(jaren)

Beschikbare data

Skilessen

Groepslessen 
alle niveaus 
/ Ervaren 
sporter

4 jaar 
oud

Altijd

Langlaufen (lessen)
Groepslessen 
alle niveaus

12 jaar 
oud

Altijd

Snowboardlessen

Groepslessen 
alle niveaus 
/ Ervaren 
sporter

8 jaar 
oud

Altijd

Activiteiten op de 
wintersportbestemming*

ü Altijd

Land Sport & Vrije tijd

Lessen met 
een toeslag Groepslessen Gratis 

toegang

Minimale 
leeftijd 
(jaren)

Beschikbare data

Ontspanning ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

4 tot 
10 jaar

Mini Club Med

Skilessen 
(afhankelijk van uw 

verblijfsarrangement), 
Snowboardlessen 

(afhankelijk van uw 
verblijfsarrangement), 

Show Time, Leuke uitjes

Altijd

11 tot 
17 jaar

Junior Club Med

Skilessen 
(afhankelijk van uw 

verblijfsarrangement), 
Launglauflessen 

(afhankelijk van uw 
verblijfsarrangement), 

Snowboardlessen 
(afhankelijk van uw 

verblijfsarrangement), 
Show Time

Altijd

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

4 tot 
10 jaar

Easy Arrival, My Club Med app Babysitten

11 tot 
17 jaar

Easy Arrival, My Club Med app
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Restaurants
Grote restaurant
Hoofdrestaurant

In dit restaurant met panoramisch uitzicht op de pistes en het dal van Alpe 
d’Huez kunt u met het hele gezin alle maaltijden gebruiken. De royale 
maaltijdbuffetten bieden een uitgebreide keuze aan heerlijke gerechten voor 
nieuwe energie na een lange dag vol wintersport. In de babyhoek kunnen 
ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden. Er zijn tafels voor 4 tot 
8 personen beschikbaar, kinderstoelen aanwezig.

Les Marmottes
Specialiteitenrestaurant

In dit intieme restaurant geniet u van specialiteiten uit de Savoye (fondue & 
steengrill).Reserveren bij de receptie is verplicht. Bediening aan tafel.

Bars
GROTE BAR

DISCOTHEEKBAR

Restaurants
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Standard

Categorie Naam Minimale Highlights Badkamer Materiaal en services
Standard Standaard kamer 

- Marmotte
22 1 - 2 Douche, Apart toilet, 

Haardroger
Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Schoonmaakservice

Standaard 
familiekamer 
- Marmotte

22 1 - 3 Douche, Apart toilet, 
Haardroger

Standaard kamer 17 1 - 3 Douche, Apart toilet, 
Haardroger

Standaard kamer 
- Geschikt voor 
personen met 
beperkte mobiliteit

22 1 - 3 Douche, Apart toilet, 
Haardroger

Standaard kamers 
met tussendeur

34 Afzonderlijke kamers 4 - 6 Douche, Apart toilet, 
Haardroger

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Schoonmaakservice

Accommodatie
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CLUB MED ALPE D’HUEZ LA SARENNE
L ALPE D HUEZ, Isère - L’Alpe d’Huez la Sarenne
38750, Frankrijk

Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

Tijdschema aankomst/vertrek van het resort: Voor alle 
verblijfsarrangementen geldt een aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur. 
Bij vroegere aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het 
resort de lunch gebruiken (met toeslag). De kamer wordt ’s middags 
beschikbaar gesteld. Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 10.00 uur 
- vertrek uit het resort om 15.00 uur (ontbijt en lunch inbegrepen).

TRANSFERS

Transfer van/naar luchthaven Grenoble-St Geoirs
Transfer van/naar luchthaven Lyon St Exupéry
Transfer van/naar luchthaven Chambéry-Voglans
Transfer van/naar luchthaven Genève-Cointrin

Praktische informatie

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

fantastische vakantie.


