
Mauritius

La Plantation 
d’Albion

• Kom volledig tot rust in de mooie 
omgeving

• Gaat u ontspannen aan het 
zwembad met overloop of in de 
Club Med Spa* CINQ MONDES?

• Flaneren temidden van de 
weelderige vegetatie: tamarinde, 
cactus, flamboyanten, banyans...

• Maak uw keuze uit de vliegende 
trapeze, golf, zeilen, tennis of 
duiken

• Kinderen van 2 en 3 jaar maken 
kennis met de lokale fauna in de 
Petit Club Med®*

Resort highlights
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezicht 41 Zicht op zee, Gemeubileerd 
terras 1 - 3

Superior kamer - Strand 41 Gemeubileerd terras 1 - 3

Superior kamer 41 Gemeubileerd terras 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 50 Salonhoek, Gemeubileerd 

terras 1 - 2

Deluxe kamer met tussendeur naar een 
Superior kamer 91

Afzonderlijke slaapruimte 
voor de kinderen, Salonhoek, 
Gemeubileerd terras

4 - 5

Superior kamers met tussendeur 82
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Gemeubileerd 
terras

4 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Broadcast systeem
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Zeezicht 50 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd terras 1 - 2

Deluxe kamer - Zeezicht, met tussendeur 
naar een Superior kamer - Zeezicht 91

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Salonhoek, Gemeubileerd 
terras

4 - 5

Deluxe kamer 50 Salonhoek, Gemeubileerd 
terras 1 - 2

Deluxe kamer met tussendeur naar een 
Superior kamer 91

Afzonderlijke slaapruimte 
voor de kinderen, Salonhoek, 
Gemeubileerd terras

4 - 5

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Broadcast systeem
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezicht, met tussendeur naar 
een Superior kamer - Zeezicht 111

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Living Room, Gemeubileerd 
terras

4 - 6

Suite - Zeezicht 70 Zicht op zee, Living Room, 
Gemeubileerd terras 1 - 3

Suite 70 Living Room, Gemeubileerd 
terras 1 - 3

Suite - Strand 70 Living Room, Gemeubileerd 
terras 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Broadcast systeem
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Premium wifi
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken* Beginner / Ervaren 
sporter ✓ 8 jaar oud

Zeilen Alle niveaus 6 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 16 jaar oud

Snorkeling Vrije toegang 8 jaar oud

Kayaking Vrije toegang 16 jaar oud

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

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Golf Alle niveaus 8 jaar oud

Circus Trapeze Alle niveaus 4 jaar oud

Yoga by Heberson

Kennismakingsles 
in groep / 
Groepslessen alle 
niveaus

4 jaar oud

Cardio-Training Vrije toegang 18 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Petanque Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop ligt in het 
centrum van het resort. Het biedt uitzicht op 
de lagune en is ideaal gelegen tussen het grote 
restaurant en de grote bar.

Er zijn igstoelen en parasols aanwezig.

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Kinderzwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop tegenover de lagune is een 
aangename plek om heerlijk te ontspannen en helemaal tot 
rust te komen. Er zijn ligstoelen en parasols aanwezig.

Dit zwembad is enkel toegankelijk voor volwassenen.

Zoetwaterzwembad in de Mini Club Med®. Enkel 
toegankelijk voor kinderen, tijdens de openingsuren van de 
Mini Club Med®.

Mauritius

La Plantation d’Albion

Zwembaden
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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.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Ile aux Bénitiers (1 dag) / "De grootse natuur": Ontmoet de dolfijnen / Ile aux Cerfs / 
The Northern Islands in a catamaran

Verbinden met cultuur : 
Kleurrijk Mauritius (1 dag) / Mahébourg history & gastronomy / Port Louis per boot 
(1/2 dag) / Port Louis per bus

Avontuur : 
Hiking in the Black River Natural Park / Diepzeevissen / Turtle bay

Op maat gemaakt : 
Golf / Your Mauritius

*op aanvraag
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Kinderen Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avondservice, Shows, 
Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, Vliegende 
Trapeze groepslessen, 
Groepslessen, 
Groepslessen, Tennis 
groepslessen, Shows

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Groepslessen, Vliegende 
Trapeze groepslessen, 
Groepslessen, 
Groepslessen, Tennis 
groepslessen, Shows

Van 26-03-2023 naar 
11-11-2023

Van 17-12-2023 naar 19-
01-2024

Van 11-02-2024 naar 08-
03-2024

Van 24-03-2024 naar 10-
05-2024

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en 
met 3 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Show, 
Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Free acces to 
golf Resort's facilities, Family Show, Creatieve en 
artistieke activiteiten, Snacktime, Toernooien & 
spelletjes, Free access to sailing, Free access to 
tennis courts

11 tot en 
met 17 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Free acces to golf 
Resort's facilities, Creatieve en artistieke activiteiten, 
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Free access to 
sailing, Free access to tennis courts

Family Spa

*op aanvraag
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Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysit

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurant ’Le Phare’
Specialiteitenrestaurant

Paradijselijk gelegen specialiteitenrestaurant op een paar 
meter van de oceaan bij Mauritius. Hier maakt u kennis 
met de lokale keuken in Aziatische stijl en geniet u van 
exotische gerechten waarin verfijnde smaken als vanille en 
curry zijn verwerkt.Alleen na reservering bij de receptie van 
La Plantation d’Albion op Mauritius. In deze ruimte is roken 
niet toegestaan.

Albion Beach
Snack Restaurant

U kunt de ervaring van het genieten van het rustige tempo 
van het Mauritiaanse leven op het strand van het resort 
niet verslaan, waar u kunt ontspannen op kleurrijke stoelen 
onder boho-parasols. Een beetje trek? Ga naar het strand 
waar een exotisch openluchtcafé is dat het straatvoedsel 
van het eiland benadrukt. Faratas, een soort Mauritiaanse 
wrap, buddha bowls en falafel vormen het kleurrijke 
gezonde menu. Vergeet niet om uzelf gehydrateerd te 
houden. Detoxwater, verse fruitsappen en cocktails staan 
op het menu.

Restaurant ’La 
Distillerie’
Hoofdrestaurant

Dit restaurant bij het zwembad is voor alle 
maaltijden geopend en bestaat uit 3 delen: open 
terras, overdekt terras en zaal op de verdieping 
met schitterend uitzicht over de zee bij Mauritius 
en de lagune langs het Resort. In deze ruimte is 
roken niet toegestaan.

Mauritius

La Plantation d’Albion

Bars
De Banian
Hoofdbar

Strandbar
Beach Bar

De bar Alou
Gourmet Lounge Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED LA PLANTATION D’ALBION
AVENUE DU CLUB MED, ALBION, ÎLE MAURICE, Mascareignes Islands / Mauritius
742CU001, Mauritius

Geen minimum leeftijd

 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
Aankomst- en vertrektijden:
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).
Kamer ’s middags beschikbaar
Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 09.00 uur - vertrek uit het resort om 15.00 uur 
(ontbijt en lunch inbegrepen).

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven Sir. Ramgoolam (Plaisance) (60 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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