
◆ With Luxury Space

Mexico

Cancún Yucatán

• Ontspan op het witte zandstrand 
of ontdek de wonderen van Tulum 
of Chichen Itza**

• Ontspan in een bad met 
bloemblaadjes in Club Med Spa 
by L’OCCITANE *

• Kies tussen zeilen, stand up 
paddle board en de vliegende 
trapeze

• Zie de kinderen piraatje of 
matroosje spelen in de Petit Club 
Med®

• Relax in een Exclusive Collection 
Space Suite van 64 vierkante 
meter en genieten van aangepaste 
services * 
** UNESCO-werelderfgoed. 
* Open vanaf 19 december 2020.
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Superior
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezicht, terras 39 Zicht op zee, Gemeubileerd 
terras 1 - 2

Superior familiekamer - Zeezicht, 
Aguamarina 50

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Gemeubileerd balkon

3 - 4

Superior kamer - Zeezijde 39 Salonhoek, kijkt uit op zee, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Begane Grond 32 Salonhoek, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Superior kamer 39 Salonhoek, Gemeubileerd 
balkon 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 39 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamers met tussendeur - 
Begane Grond 64 Salonhoek, Gemeubileerd 

balkon 4

Superior kamers met tussendeur 78 Salonhoek, Gemeubileerd 
balkon 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
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  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 39 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Deluxe kamers met tussendeur - 
Zeezicht 78 Zicht op zee, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon 4 - 6

Deluxe familiekamer - Zeezicht, 
Aguamarina 63

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

3 - 5

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  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)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Cancún Yucatán

◆ Luxury Space

Kies voor een unieke ervaring in de Exclusive 
Collection Zone

Your Exclusive Collection Services

  Luxe kamers en Suites

  Privézwembad

  Privéloungebar

  Conciërgeservice

  Privétransfer

  Toegang tot het hele Resort

Exclusive Collection Zone privézwembad
In een mooie en afgelegen omgeving. dit 
overloopzwembad is exclusief gewijd 
aan de bewoners van de Exclusive 
Collection Space.
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Exclusive Collection Zone

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer ’Exclusive Collection’ Zone 
- Zicht op de tuin 39 Zicht op de tuin, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon 1 - 3

Deluxe kamers ’Exclusive Collection’ 
Zone, met tussendeur - Zicht op de tuin 78 Zicht op de tuin, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon 4 - 6

Familiesuite ’Exclusive Collection’ Zone 96

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

3 - 4

Suite ’Exclusive Collection’ Zone 64 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 2

•  Airconditioning
•  Telefoon
•  Wekkerradio
•  Televisie
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

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

•  Zwembad enkel toegankelijk voor 
G.M.s® die in de Exclusive Collection 
Zone logeren

•  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
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Premium wifi
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  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* Ervaren sporter ✓ 8 jaar oud

Zeilen Kennismakingsles 
in groep 10 jaar oud

Vrijduiken ✓ 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)

Boogschieten Kennismakingsles 
in groep 6 jaar oud

Fitness

Groepslessen 
alle niveaus / 
Kennismakingsles 
in groep

8 jaar oud

Golf* Kennismaking / 
Alle niveaus ✓ 11 jaar oud

Pickleball ✓ 4 jaar oud

Tennis Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Petanque Vrije toegang

Circus Trapeze ✓ 4 jaar oud

Cardio-Training Vrije toegang 18 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

11 jaar oud

Dansen (lessen)

Kookdemonstraties

Minigolf Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Art & Wine* ✓

Wine tasting with Sommelier* ✓

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

A new swimming pool dedicated exclusively 
to parents and their children. The pool is open 
to both adults and children and is right next to 
the Aguamarina buildings which are reserved 
for families. Water games and lounger-cabins 
set the happy scene, creating a really great 
atmosphere.

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

Diepte (min./max.): 0.3m / 1.3m

Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Children’s swimming pool 
with water games
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop is gunstig gelegen in het 
centrum van het Resort, tussen de zee en de lagune. Er 
zijn teakhouten ligstoelen, parasols en douches aanwezig.

Diepte (min./max.): 1m / 1.7m

Laughter rings out from the pool. Your children can’t wait 
to splash and play: water jets, play stations and slides are 
endlessly entertaining for the little ones at Petit Club Med 
and Mini Club Med.

Mexico

Cancún Yucatán

Zwembaden
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Club Med Spa by L’OCCITANE*

Hier ontsnapt u even aan alle drukte en waant u zich in de geurige lavendelvelden 
van de Provence. Al uw zintuigen geven zich over aan de zonnige Mediterraanse 
lifestyle. Ervaar de voldoening van complete ontspanning dankzij een mix van 
authentieke ingrediënten en traditionele handelingen.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Snorkelen met zeeschildpadden

Verbinden met cultuur : 
Chichen Itza en Valladolid / Coba’s geheimen / Cenote van Tulum / Het Oude 
Koninkrijk van Ek’balam

Avontuur : 
Varen in de mangroven / Diepzeevissen / Vliegvissen / Treasures of Isla Mujeres

Op maat gemaakt : 
Charterboten / Yucatan is van u

*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®*

Avond, Shows, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, 
Groepslessen, 
Groepslessen, 
Gemeenschappelijke 
snorkel lessen, 
Tennis groepslessen, 
Avondactiviteiten, Yoga, 
Shows, Mini Club Talent 
Show, Petit Chef Program®

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med 
Passworld®

Groepslessen, 
Groepslessen, 
Groepslessen, 
Gemeenschappelijke 
snorkel lessen, Tennis 
groepslessen, Yoga, Shows

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en 
met 3 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Vrije 
toegang tot het zwembad, Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Vrije 
toegang tot het zwembad, Mini golf, Creatieve en 
artistieke activiteiten, Snacktime, Toernooien & 
spelletjes, Waterspelletjes, Gratis toegang tot zeilen, 
Gratis toegang tot tennisbanen

Learn Golf

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Vrije 
toegang tot het zwembad, Creatieve en artistieke 
activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes, 
Waterspelletjes, Gratis toegang tot zeilen, Gratis 
toegang tot tennisbanen

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® Babysitservice

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondactiviteiten, Babysitservice, Pyjama 

Club®

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysitservice, Pyjama Club®

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurant ’Hacienda’
Hoofdrestaurant

Taco Arte, Beach Lounge
Specialiteitenrestaurant De Crêperie

Zwembadrestaurant

Dit restaurant in het centrum van het Resort is geopend 
voor ontbijt, lunch en diner. Geniet van een scala aan 
internationale gerechten en lokale Mexicaanse gerechten. 
Kies ervoor om te dineren in een van de vijf thema-
eetgedeeltes met airconditioning en uitzicht op het 
zwembad en de lagune. Kinderstoeltjes en babyvoeding 
zijn beschikbaar.

Alleen geopend voor lunch.
Dit restaurant verwelkomt u in een onlangs opnieuw 
ontworpen ruimte voor een Mexicaanse dinerervaring de 
hele dag door. Van ontbijt tot diner, u zult genieten van een 
unieke ligging aan het strand met drie verschillende zitjes 
met drie verschillende sferen: het restaurant, de bar-lounge 
en de wijnkelder, met een selectie van à-la-cartewijnen. 
Tafels moeten bij de receptie worden gereserveerd.

De Crêperie is gelegen nabij bar "Las Velas". Het is overdag 
geopend en biedt lichte snacks. Trakteer uzelf op vers 
bereide zoete of hartige snacks om op elk moment mee 
te nemen. Wat staat er op het menu? Crêpes, hotdogs, 
salades, focaccia, wraps, sandwiches, fruit en popcorn, om 
te eten bij het zwembad of op het strand.

Restaurant ’’Estancia’’
Specialiteitenrestaurant

Ons Argentijnse specialiteitsrestaurant serveert laat ontbijt, 
late lunch, "à la carte" avondmaaltijden en snacks. 
Kies ervoor om te dineren op ons terras aan de oceaan. 
’s Avonds zult u genieten van de unieke gastronomische à 
la carte-ervaring met een scala aan gebraden en gegrild 
vlees, en u kunt uw maaltijd combineren met een selectie 
heerlijke wijnen uit de wijnkelder. Tafels dienen bij de 
receptie te worden gereserveerd.

Mexico

Cancún Yucatán

Bars
Taco Arte, Beach Lounge
Beach Lounge Bar

De Soluna
Hoofdbar

Exclusive Collection Bar 
Lounge
Exclusive Collection Bar

Las Velas
Zwembad bar

La Bodega
Wine Bar

Bar Aguamarina
Zwembad bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED CANCUN YUCATAN
PUNTA NIZUC, ESTADO DE QUINTANA ROO CANCUN, Yucatan
77500, Mexico

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 11.00 uur - vertrek uit het resort om 15.00 uur 
(ontbijt en lunch inbegrepen).

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Cancun (20 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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