
Martinique - Franse Antillen

Les Boucaniers

• Vanaf een van de mooiste 
stranden van Martinique heeft u 
uitzicht op de Diamant-rots

• Flaneren in de tropische tuin of 
tussen de kokospalmen

• Waterskiën en wakeboarden in 
een prachtige omgeving

• Verken de onderwaterwereld met 
een cursus duiken* of volg een 
cursus kitesurfen*

• Combineer ontspanning en 
schoonheid in de nieuwe Club Med 
Spa* by PAYOT
* Met toeslag

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

Superior kamer - Zeezicht, terras 23 Zicht op zee, Gemeubileerd 
terras 1 - 3

Superior kamer - Zeezicht 32 Zicht op zee 1 - 3

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezicht 64 Zicht op zee, Gemeubileerd 

terras 4 - 6

Superior kamer - Koppel, Zeezicht 23 Zicht op zee 1 - 2

Superior kamer - Zeezicht, terras 23 Zicht op zee, Gemeubileerd 
terras

Superior kamer 32 1 - 3

Superior kamer - Koppel 23 1 - 2

Superior familiekamer 43 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen 1 - 4

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 23 1 - 2

Superior kamers met tussendeur 64 Gemeubileerd terras 4 - 6

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

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Zeezicht 32 Zicht op zee, Living Room, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Deluxe kamer met tussendeur naar een 
Superior kamer - Zeezicht 64 Zicht op zee, Living Room, 

Gemeubileerd terras 4 - 6

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

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

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

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

Services
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

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

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezicht 43 Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon 1 - 3

Suite - Terras 43 Living Room, Gemeubileerd 
terras 1 - 3

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

Badkamer
•  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
•  Premium wifi
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  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)

Kitesurf* Beginner / Ervaren 
sporter ✓ 11 jaar oud

Diepzeeduiken* Beginner / Ervaren 
sporter ✓ 8 jaar oud

Wingfoil* ✓ ✓ 11 jaar oud

Waterskiën en Wakeboarden Alle niveaus 11 jaar oud

Vrijduiken Alle niveaus 11 jaar oud

Windsurfen Kennismaking 8 jaar oud

Kayak Vrije toegang 16 jaar oud

Stand Up Paddle 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)

Padel Kennismaking 6 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Fitness

Groepslessen 
alle niveaus / 
Vrije toegang / 
Beginner

16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 11 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

This lagoon overflow freshwater swimming pool is ideally 
located facing the sea.

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

Martinique - Franse Antillen

Les Boucaniers

Zwembaden
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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

Excursions*

Verbinden met cultuur : 
Het andere Fort-de-France (1/2 dag) / Het botanische noorden (1 dag) / Het 
historische zuiden (1/2 dag)

Op maat gemaakt : 
"De zoektocht naar geluk": Off-shore sensatie

Nature getaways : 
Pearl of the South / Authentic Martinique / Tropical Getaway

*op aanvraag
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Le "Pays Mélés"
Hoofdrestaurant

L’Ô strandlounge
Specialiteitenrestaurant

Breng je smaakpapillen naar het paradijs. Het 
elegante terras van dit buffetrestaurant wordt 
omringd door kokospalmen in het centrum van 
het resort en is de perfecte plek om te relaxen en 
te genieten. Prachtig uitzicht op de Caribische 
zee en ongerepte stranden zijn een prachtige 
achtergrond voor heerlijk eten van over de hele 
wereld. Er is iets dat bij ieders smaak en trek 
past.

Met uw voeten nog in het zand vindt u Restaurant 
Lô met de zee op de achtergrond geniet u hier 
van lichte maaltijden, salades en gegrild vlees. 
Aziatische en West-Indische invloeden voeren 
de boventoon in de gerechten.

Martinique - Franse Antillen

Les Boucaniers

Bars
L’Ô strandlounge
Beach Lounge Bar

Bar ’Madou’
Hoofdbar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED LES BOUCANIERS
POINTE MARIN, STE ANNE, Zuidwest-Martinique
97227, Martinique - French West Indies

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
U kunt inchecken tussen 16:00 en 20:00 uur; de kamers worden in de namiddag 
beschikbaar gesteld. Op de dag van vertrek dient u uw kamer voor 10:00 uur te verlaten 
en het Resort voor 17:00 uur.
Mocht u eerder aankomen, dan dient u te wachten tot uw kamer klaar is voor check in. De 
kosten voor toegang tot ons Resort bedragen:
€36 per volwassene en €22 per kind (4-15 jaar), deze kosten dient u ter plaatse te 
voldoen. Mocht u voor 10:00 uur aankomen in ons Resort, dan zullen zij een extra bedrag 
in rekening brengen. Een late check out is - onder voorbehoud van beschikbaarheid - 
mogelijk, tegen betaling.
Mocht u uw reis met vlucht bij ons geboekt hebben, dan proberen wij altijd de kamer zo 
snel mogelijk te geven en zo lang mogelijk aan te houden.

 Transfers
Fort de France airport (50 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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