
Frankrijk

Alpe d’Huez

• Geniet van de zon op een van de 
vier terrassen met uitzicht op de 
Oisans-vallei

• Ontspannende après-ski: een 
binnenzwembad, Club Med Spa by 
PAYOT, fitness en een hele reeks 
activiteiten in het Resort

• Verovering van de 16 km van 
de iconische La Sarenne-helling, 
beginnend op 3300 meter boven 
zeeniveau en met 360 ° uitzicht op 
de Alpen

• Beginners welcome with the 
skiing for all: Two distinct beginners’ 
areas, one for children, the other 
for adults. A mat for everyone and 
a piste for everyone just in front of 
the Resort.

• U zakt weg in het comfort van 
een ruime suite, met een lichte en 
luchtige woonkamer die uitkomt op 
een balkon

Resort highlights
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Samenvatting
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Deluxe

Superior

Suite
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Accommodatie
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Communicerende Superior Kamers - 
Balkon 46 Gemeubileerd balkon 2 - 4

Junior Family Superior Kamers met 
tussendeur - Balkon 56 Ruimte voor kinderen, 

Gemeubileerd balkon 2 - 6

Familie Superior Kamer - Balkon 28
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 4

Superior kamer 23 1 - 2

Superior Kamers met tussendeur 47 2 - 4

Junior Familie Superior Kamer 28 Ruimte voor kinderen 1 - 3

Junior Family Superior-kamer die 
onderling verbonden is met een 
Superior-kamer

51 2 - 5

Familie Superior Kamer 28 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen 1 - 4

Superior kamer - Toegankelijk voor 
personen met een beperkte mobiliteit 26 1 - 4

Superior kamer - Toegankelijk voor 
personen met een beperkte mobiliteit, 
onderling verbonden met Superior kamer

49 2 - 4

Superior kamer - rolstoeltoegankelijk, 
balkon 39 Gemeubileerd balkon 1 - 3

2 Superior kamers met tussendeur en 
balkon - Toegankelijk voor personen met 
een beperkte mobiliteit met balkon

51 Gemeubileerd balkon 2 - 4

Superior kamer - Balkon 23 Gemeubileerd balkon 1 - 2

Junior Familie Superior Kamer - Balkon 28 Ruimte voor kinderen, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Junior Family Superior Kamers - met 
tussendeur 56 Ruimte voor kinderen 2 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel

Services
•  Bagageservice
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Alpe d’Huez

Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer 29 Salonhoek, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Ligbad
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Verwarmd handdoekrek
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

Services
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Familiesuite 52
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Living Room, 
Gemeubileerd balkon

1 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

Services
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Premium wifi
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

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

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

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Ski

Lessen voor 
experts (Frans/
Engels) / Lessen 
voor ieder niveau 
(Engels / Frans) / 
Ervaren sporter / 
Groepslessen alle 
niveaus

4 jaar oud

Bergwandelen Groepslessen alle 
niveaus 12 jaar oud

Snowboard
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

12 jaar oud

Cross Country Skiing* Alle niveaus ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Alpe d’Huez

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Yoga by Heberson Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Cardio-Training Vrije toegang 18 jaar oud

Zwembad
Vrije toegang / 
Groepslessen alle 
niveaus

16 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Entertainment ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Zwembad
Binnenzwembad

Shallow pool and separate paddling pool.

Children are under the supervision of their parents or an 
accompanying adult.

Diepte (min./max.): 1.4m / 1.4m

Frankrijk

Alpe d’Huez

Zwembaden Club Med Spa by PAYOT*

Al bijna 100 jaar openbaart deze Franse beauty expert de natuurlijke schoonheid 
van iedere vrouw. Dr Nadia Payot liet zich inspireren door ballet om een 
‘gezichtschoreografie in 42 bewegingen’ te ontwikkelen die nog steeds de basis 
vormt van alle behandelingen. In combinatie met producten op basis van mineralen 
zorgt zij voor een revolutie in de cosmeticawereld.

*op aanvraag
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Kinderen Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar
Baby Club 
Med® (4 t/m 
23 maanden)*

Creatieve workshops, Vroeg 
leren, Wandelingen Altijd

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avond, Show Time, 
Creatieve workshops, Vroeg 
leren, Wandelingen

"Ski- en 
sneeuwpret"-les Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med®

ESF-groepsskilessen 
voor kinderen, Avond, 
Snowboardlessen "Kids 
& Teens" door ESF-
instructeurs, Show Time

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Snowboardlessen 
"Kids & Teens" door 
ESF-instructeurs, ESF-
groepsskilessen voor 
tieners, Show Time, Multi 
Snow Sports Programma

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Vrije 
toegang tot het zwembad, Snacktime, Vibhava Yoga 
Ouders & Kinderen

4 tot en 
met 10 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, 
Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime, 
Familietoernooien en games, Vibhava Yoga Ouders & 
Kinderen

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Family 
Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Snacktime, Familietoernooien en games, 
Sneeuwschoenwandelen

Family Spa

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

0 tot 2 jaar Easy Arrival, Club Med Baby Welkom Babysitten

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysitten

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysitten

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Le Pic Blanc
Hoofdrestaurant

Les Alpages Gourmet 
Lounge
Gourmet Lounge

Panoramisch uitzicht op de hellingen en de vallei 
vanuit dit restaurant met terras dat u verwelkomt 
met uw gezin voor al uw maaltijden.

Deze zomer heet ons restaurant u ’s avonds 
welkom.
Gourmet Lounge biedt u een exclusieve 
gastronomische ervaring in een intieme sfeer 
met een panoramisch uitzicht over de vallei. Met 
zijn subtiele mix van authenticiteit en eigentijdse 
geest, vormt het warme decor de ideale 
achtergrond voor geweldige lokale producten.
De ruimte past zich aan om de perfecte 
eetervaring te bieden voor elk moment van 
de dag, van het ontbijt vanaf 7.30 uur tot een 
gastronomische picknick tijdens de lunch tot 
een smakelijke, geruststellende afternoon tea 
of een ontdekkingsdiner. De wijnkelder van het 
restaurant (à la carte) heeft tal van verrassingen 
in petto; de wijnkelner helpt u bij het kiezen van 
de perfecte wijn bij uw maaltijd.

Frankrijk

Alpe d’Huez

Bars
Le Névé
Hoofdbar

Restaurants & Bars

Restaurants
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ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

Plattegrond skigebied

1850m
Ski-in / Ski-out Resort

3330m
Maximale hoogte

1100m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

16 40 34 43250
km

Skipistes
81

Langlaufpistes

50 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED ALPE D’HUEZ
Alpe d’Huez, Isère
38750, 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 de luchthaven van Grenoble-Alpes Isère (90 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Genève-Cointrin (195 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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