Les Arcs Panorama
Frankrijk

Een modern meesterwerk voor families

Resort highlights
• Een modern meesterwerk midden in een
sparrenbos aan de rand van Paradiski®,
het 2e grootste skigebied van Frankrijk.
• Een snelle vakantie-ervaring dankzij
een goede bereikbaarheid en onze
services die ervoor zorgen dat uw verblijf
vlekkeloos verloopt: Easy Arrival, Easy
Check-in, Easy Check-out
• Een ruimte die volledig in het teken
staat van welzijn: verwarmd binnen- en
buitenzwembad, Club Med Spa by Cinq
Mondes, volledig uitgeruste fitnessruimte,
sauna, hamam, jacuzzi.
• Een ideaal Resort voor gezinnen:
kinderopvang voor alle leeftijden en ons
familierestaurant met nieuw concept: het
family experience restaurant
• Een uitzonderlijke 5T Zone, helemaal aan
de top van het Resort. Vanaf het terras
heeft u het mooiste uitzicht over de hele
vallei.
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Les Arcs Panorama

CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Arc 1600, BOURG ST MAURICE, Savoie - Arcs Panorama
73700, Frankrijk

Samenvatting
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

Plattegrond skigebied
Sport & Activiteiten
Zwembaden
Kinderen
Restaurant & Bars
Accommodatie
Exclusive Collection Zone
Maak uw vakantie nog specialer
Praktische informatie
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Plattegrond skigebied
PARADISKI
3250m
Maximale hoogte

1750m
Ski-in / Ski-out Resort

1200m
Minimale hoogte

AANTAL SKIPISTES

425

36

79

137

12

km

Skipistes

Langlaufpistes

130

Freeride Zone(s)

Fun Zone(s)

153 km
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Sport & Activiteiten**

Wintersport
Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Ski

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

4 jaar oud

Altijd

Bergwandelen

Groepslessen alle
niveaus

12 jaar oud

Altijd

Snowboard

Lessen voor ieder
niveau (Engels /
Frans)

12 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Yoga by Heberson

Groepslessen alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Fitness

Groepslessen alle
niveaus

16 jaar oud

Altijd

Vrije toegang

18 jaar oud

Altijd

Cardio Training

ü

Ontspanning
Activiteiten in het zwembad

Groepslessen alle
niveaus

Altijd
16 jaar oud

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Zwembaden

BINNENZWEMBAD
Binnenzwembad
Verwarmd
 elax in the indoor pool with
R
large windows and enjoy the
surrounding landscape.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Baby Club Med *

Creatieve workshops,
Spelletjes, Wandelen

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

Avond, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen, Shows

4 tot en met
10 jaar

®

Mini Club Med®

11 tot en met
17 jaar

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data
Altijd

"Ski- en sneeuwpret"-les

Altijd

ESF group ski lessons for
kids, Snowboardlessen
(afhankelijk van uw
verblijfsarrangement),
Avond, Groepslessen door
ESF-instructeurs, Shows

Altijd

ESF group ski lessons for
teens, Snowboardlessen
(afhankelijk van uw
verblijfsarrangement),
Groepslessen door ESFinstructeurs, Shows, Multi
Snow Sports-programma
voor tieners

Altijd

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Snacktime

2 tot en met
3 jaar

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

4 tot en met
10 jaar

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

11 tot en met
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Familie showtijd, Vrije toegang
tot het zwembad, Snacktime, Sneeuwschoenwandelen

Activiteiten op aanvraag

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderservices
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Babysitservice

2 tot en met
3 jaar

Easy Arrival

Avonddienst, Babysitservice

4 tot en met
10 jaar

Easy Arrival

Babysitservice

11 tot en met
17 jaar

Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurant & Bars

Restaurants
Bars
HOOFDBAR
Hoofdbar
1790 GOURMET LOUNGE BAR
Gourmet Lounge Bar
LE BELVÉDÈRE
Exclusive Collection Bar

The White Stone
Hoofdrestaurant
Ons hoofdrestaurant is vernoemd naar de historische naam Arc 1600 om de pioniersen avant-gardistische geest te vieren. Het zal u verleiden met de verschillende
sferen. Binnenin dompelen verschillende eetzalen u onder in verschillende sferen.
Buiten geniet u van het grote zonovergoten terras met uitzicht op de Tarentaisevallei. Op uw bord heeft u volop keuze met een keuken die internationale smaken
combineert met lokale invloeden, voor ontbijt, lunch of diner.

1790 Gourmet Lounge restaurant
Gourmet Lounge
Deze zomer heet ons restaurant u ’s avonds welkom.
Onze Gourmet Lounge, gelegen op een hoogte van 1790 m, 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 gastronomische picknick tijdens de lunch tot smakelijke, geruststellende
afternoontea 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.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Categorie

Naam

Superior

Superior kamer - Balkon

8

Minimale
oppervlakte
(m²)
24

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-2

Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Dubbele wastafel, Apart
toilet, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Ligbad
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Superior kamers met
tussendeur - Balkon

48

2-4

Superior Junior
familiekamer - Balkon

29

Ruimte voor kinderen 1 - 3

Superior Junior
familiekamers met
tussendeur - Balkon

58

2-6

Superior familiekamer
- Balkon

42

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Master Family
Superior Room

44

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-5

Superior kamer

24

1-2

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice
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Accommodatie

Categorie

Minimale
oppervlakte
(m²)
29

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Salonhoek, Ruimte
voor kinderen

1-3

Superior familiekamer

33

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-5

Superior familiekamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

49

1-4
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Living Room

Superior kamers
met tussendeur

48

2-4

Superior Junior
familiekamers met
tussendeur

58

2-6

Deluxe kamer

29

Salonhoek

1-2

Deluxe kamer Panoramisch uitzicht

32

Salonhoek

1-2

Deluxe kamer
met tussendeur
naar een Superior
familiekamer - Balkon

58

Salonhoek

2-5

Dubbele wastafel, Apart
toilet, Haardroger, Makeup spiegel, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Ligbad,
Verwarmd handdoekrek
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème
enz), Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Verwarmd handdoekrek
Douche, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Dubbele
wastafel, Apart toilet
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Ligbad, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Dubbele wastafel,
Verwarmd handdoekrek
Ligbad, 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...)
Ligbad, 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...)

Naam

Superior Junior
familiekamer

Deluxe

9

Materiaal en services

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice,
Zwembadhanddoek
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Accommodatie

Categorie

Naam

Deluxe familiekamer

Deluxe familiekamer Panoramisch uitzicht

Minimale
oppervlakte
(m²)
45

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Salonhoek

1-4

45

Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Salonhoek

1-4

Salonhoek

1-2

Living Room,
Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Haardroger, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Ligbad,
Dubbele wastafel, Apart
toilet, Badjas, Pantoffels,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Badjas, Pantoffels,
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
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...)
Douche, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand amenities
(shampoo, shower gel, body
lotion), Ligbad, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel

Deluxe kamer - Geschikt 42
voor personen met
beperkte mobiliteit

Exclusive
Collection
Zone

10

Familiesuite ’Exclusive
Collection’ Zone Panoramisch uitzicht

70

Materiaal en services

Champagne per glas geserveerd
vanaf 18.00 uur in de
privélounge, Gratis lunch voor
G.M.s® die vóór 15:00 uur
aankomen, Bagageservice in de
kamer, Inclusief roomservice
voor het continentaal ontbijt,
Voorrang op reserveringen
in de Club Med Spa, Privé
bar & snacking opties bij de
persoonlijke hotelservice,
Exclusieve hotelservice, Kamer
wordt in orde gebracht voor
de nacht, Wasserijservice (met
toeslag), Schoonmaakservice,
Roomservice met toeslag van
11u tot 23u, Zwembadhanddoek,
Premium wifi, Voorrang op
reserveringen in de Gourmet
Lounge, Transfer-upgrade voor
G.M.s® met transferpakket,
Dagelijks bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische
dranken), Privéskiroom

Publicatiedatum: 30/12/2022 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.

∑ FRANKRIJK – LES ARCS PANORAMA

Accommodatie

Categorie

Naam

Familiesuite ’Exclusive
Collection’ Zone Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

Familiesuite ’Exclusive
Collection’ Zone

11

Minimale
oppervlakte
(m²)
74

Highlights

70

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-4
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Living Room

Douche, Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Champagne per glas geserveerd
vanaf 18.00 uur in de
privélounge, Gratis lunch voor
G.M.s® die vóór 15:00 uur
aankomen, Bagageservice in de
kamer, Inclusief roomservice
voor het continentaal ontbijt,
Voorrang op reserveringen
in de Club Med Spa, Privé
bar & snacking opties bij de
persoonlijke hotelservice,
Exclusieve hotelservice, Kamer
wordt in orde gebracht voor
de nacht, Wasserijservice (met
toeslag), Schoonmaakservice,
Roomservice met toeslag van
11u tot 23u, Zwembadhanddoek,
Premium wifi, Voorrang op
reserveringen in de Gourmet
Lounge, Transfer-upgrade voor
G.M.s® met transferpakket,
Dagelijks bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische
dranken), Privéskiroom

1-4
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Living Room

Ligbad, Douche,
Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
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Exclusive Collection Zone
Ontdek de Exclusive Collection Zone, in Resort Les Arcs Panorama 4∑. De Exclusive
Collection Zone is de perfecte optie voor wie op zoek is naar privacy en luxe,
aangepaste services, zonder de gezellige en relaxte Club Med-spirit op te offeren.

Room service for continental breakfast is included for all rooms
The concierge service is destined to ensure you of an ideal stay at Club Med
- Privileged access to the all-inclusive activities and services at the Resort (priority
booking for the speciality restaurant, etc)
- A dedicated contact person for booking the à la carte srvices proposed at the Club
Med Resort (treatments at the Club Med Spa* by CINQ MONDES, room service from
11am to 8pm*(1), babysitting*(2), laundry service*, customised excursions*, etc.)
- Expert advice on the excursions*, activities*, outings* and restaurants* outside
Club Med
Bar service in the lounge, with champagne included in the evenings(3)
Minibar restocked daily with soft drinks
Wifi access available in the lounge
Private transfer from the railway station to the Resort only for clients with a
Transport package

(1) Room service included for continental breakfast.
(2) Club Med provides a list of babysitting services on request, but is in no way responsible for the service provided.
(3) Only some brands, served by the glass, at 6 pm. Alcohol can be dangerous for the health.
*At extra cost
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Maak uw vakantie nog specialer

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.
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Praktische informatie

CLUB MED LES ARCS PANORAMA
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
Aankomst- en vertrektijden:
Aankomst tussen 15 uur en 20 uur.
Als u eerder aankomt heeft u de mogelijkheid om te lunchen (met
toeslag).
Op de laatste dag van uw verblijf vragen wij u om uw kamer om 10 uur
te verlaten; u kunt uiteraard van alle services van het Resort blijven
genieten tot u 15 uur vertrekt (ontbijt en lunch inbegrepen).
Voor de weken met vrije data (die niet op een zondag starten),
Aankomst tussen 17 uur en 20 uur.
TRANSFERS
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer

14

van
van
van
van

en
en
en
en

naar
naar
naar
naar

het station van Grenoble-St Geoirs (165 min.)
de luchthaven van Lyon St Exupéry (165 min.)
de luchthaven van Chambéry-Voglans (90 min.)
de luchthaven van Genève-Cointrin (180 min.)
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