
Aime la Plagne

Resort highlights

•  Stel u voor...

•  Verken de omgeving op uw ski’s of 
snowboard

•  Kinderen vermaken zich uitstekend in de 
Mini Club Med®

•  Neem een pauze op het zonovergoten 
terras aan de voet van de pistes

 Frankrijk

Klaar voor een uitdaging? Verken de piste!
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Praktische informatie

Plattegrond

RESORT:
AIME LA PLAGNE
Ski-in / Ski-out Resort
Minimale leeftijd (jaren) 2

Van 1250m naar 3250m
225 km pistes

18 33 69 10 
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Lessen met 
een toeslag Groepslessen Gratis 

toegang

Minimale 
leeftijd 
(jaren)

Beschikbare data

Skilessen

Lessen voor 
ieder niveau 

(Engels / 
Frans) / 
Ervaren 
sporter

4 jaar 
oud

Altijd

Snowboardlessen

Ervaren 
sporter / 

Lessen voor 
ieder niveau 

(Engels / 
Frans)

11 jaar 
oud

Altijd

Activiteiten op de 
wintersportbestemming*

ü Altijd

& Vrije tijd

Lessen met 
een toeslag Groepslessen Gratis 

toegang

Minimale 
leeftijd 
(jaren)

Beschikbare data

Ontspanning ü Altijd

Pool* 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), 
Avond, Snowboardlessen 

(afhankelijk van uw 
verblijfsarrangement), 

Shows

Altijd

11 tot 
17 jaar

Junior Club Med

Skilessen 
(afhankelijk van uw 

verblijfsarrangement), 
Wintersport 

voor jongeren, 
Snowboardlessen 

(afhankelijk van uw 
verblijfsarrangement), 

Shows

Altijd

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

4 tot 
10 jaar

Family Shows, Snacktime, Toernooien & spelletjes

11 tot 
17 jaar

Family Shows, Snacktime, Toernooien & spelletjes



Publicatiedatum: 21/11/2020 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, actuele informatie, contacteer 
uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als indicatie.5 

∑  FRANKRIJK – AIME LA PLAGNE

*op aanvraag

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

4 tot 
10 jaar

Easy Arrival Babysit

11 tot 
17 jaar

Easy Arrival

Kinderen
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Restaurants
Grote restaurant
Hoofdrestaurant

Dit restaurant met internationale buffetmaaltijden is ingericht in de stijl van 
een groot chalet met veel natuursteen en hout. Het is er sfeervol dankzij de 
indeling in verschillende gastvrije ruimten. Op het grote terras van Aime la 
Plagne kunt u lunchen en genieten van de gezonde berglucht. Restaurant met 
tafels voor 2 tot 8 personen. Kinderstoelen aanwezig.

Bars
GROTE BAR
Hoofdbar

Restaurants
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Standard Deluxe

Categorie Naam Minimale Highlights Badkamer Materiaal en services
Standard Standaard kamer 12 1 - 3 Douche, Apart toilet, 

Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Standaard kamer 
- Geschikt voor 
personen met 
beperkte mobiliteit

30 1 - 4 Douche, Apart toilet, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Standaard kamers 
met tussendeur

24 4 - 6 Douche, Apart toilet, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Schoonmaakservice

Deluxe Deluxe kamer - 
Terras, Montalbert

30 Salonhoek 1 - 3 Douche, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity 
kit, manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Accommodatie
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CLUB MED AIME LA PLAGNE
MACOT LA PLAGNE, Savoy-Aime La Plagne
73210, Frankrijk

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). Bij korte 
verblijven (zondag-donderdag of donderdag-zondag): > Aankomst in het 
resort tussen 17h en 20h. Kamer beschikbaar vanaf 18h. > Bij vroegere 
aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het resort de lunch 
gebruiken (met toeslag). > Op de dag van vertrek dient u uw kamer 
vóór 13h30 vrij te maken, vertrek vanuit het resort uiterlijk om 17h.

TRANSFERS

Transfer van aar luchthaven Grenoble-St Geoirs (120 min.)
Transfer van aar luchthaven Lyon Saint-Exupéry (120 min.)
Transfert van aar luchthaven Chambéry-Voglans (75 min.)
Transfert van aar luchthaven Genève-Cointrin (135 min.)

Green Globe 
internationale 
certificering belonen 
onze Resorts voor hun 
inzet voor duurzame 
ontwikkeling

Praktische informatie

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

fantastische vakantie.


