La Caravelle
Guadeloupe - Franse Antillen

De kunst van de Creoolse lifestyle

Resort highlights
• Ontspan op een van de mooiste stranden
van Guadeloupe, zwem in een baai
beschermd door een koraalrif
• Windsurf naar hartenlust of probeer een
kitesurfcursus
• Vanaf juli 2019 kunt u uw kinderen,
vanaf 4 maanden oud, laten genieten
van het paradijs bij Baby Club Med® en
samen plezier beleven in de nieuwe
waterspeeltuin
• Ontdek* de Maagdeneilanden, Les Saintes
en Marie-Galante
• Proef een heerlijke gerookte kip in een
van onze 2 restaurants aan het strand
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CLUB MED LA CARAVELLE
STE ANNE, Grande Terre
97180, Guadeloupe - Frans-Indië

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

Sport & Activiteiten
Zwembaden
Kinderen
Restaurant & Bars
Accommodatie
Zen Oasis - Adult-only
Maak uw vakantie nog specialer
Maak uw vakantie nog specialer
Praktische informatie
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Sport & Activiteiten**

Watersport
Groepslessen
Kitesurf*

Gratis toegang

Beginner /
Ervaren sporter /
Alle niveaus

ü

Wingfoil*

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

ü

11 jaar oud

Altijd

ü

11 jaar oud

Altijd

6 jaar oud

Altijd

11 jaar oud

Altijd

Zeilen

Kennismaking

Diepzeeduiken*

Kennismaking

ü

Windsurfen (lessen)*

Alle niveaus

ü

Kayaking

Vrije toegang

16 jaar oud

Altijd

Stant up paddle

Vrije toegang

16 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Altijd

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Tennis

Alle niveaus

4 jaar oud

Altijd

Fitness

Groepslessen alle
niveaus

16 jaar oud

Altijd

Circus Trapeze
Yoga
Cardio-Training

Alle niveaus

4 jaar oud

Altijd

Groepslessen alle
niveaus

16 jaar oud

Altijd

Vrije toegang

18 jaar oud

Altijd

Golf*

ü

Pickleball

ü

ü

Altijd
4 jaar oud

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Sport & Activiteiten

Groepslessen
Boogschieten

Kennismaking

Team sports*

Vrije toegang

Lessen met een
toeslag

ü

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

6 jaar oud

Altijd

6 jaar oud

Altijd

ü

Ontspanning
Activiteiten in het zwembad

Gratis toegang

Altijd

Kennismakingsles
in groep / Vrije
toegang

5 jaar oud

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Tafeltennis

Vrije toegang

Altijd

Excursion*

ü

ü

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Zwembaden

Zwembaden
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MINI SPLASH

HOOFDZWEMBAD

Buitenzwembad

Buitenzwembad

When your children are
registered for Petit Club Med®
over 2, they can have fun in
the water. This friendly space
offers a watery playground for
games, sport and relaxation
and gives young GMs® a chance
to both cool off and let off
steam. Closed in september.

Diepte (min./max.): 1.2m /
1.6m
Dit zoetwaterbad met
overloop is gunstig gelegen
bij de zee. Er zijn teakhouten
ligstoelen, parasols en douches
aanwezig.
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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 Service, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen, Baby Gym

Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten,
Groepslessen, Vliegende
Trapeze groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen,
Avond Service, Shows

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Groepslessen, Vliegende
Trapeze groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen

4 tot en met
10 jaar

®

Activiteiten op aanvraag

Groepslessen

Beschikbare data
Altijd
Altijd

Altijd

Van 18-12-2022 naar 06-01-2023
Van 05-02-2023 naar 10-03-2023
Groepslessen

Van 26-03-2023 naar 12-05-2023
Van 11-06-2023 naar 25-08-2023
Van 22-10-2023 naar 03-11-2023

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Pool free Access, Snacktime

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Family Shows,
Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Family Shows,
Waterpolo, Free access to tennis courts, Snacktime,
Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Free access to
sailing

11 tot en met
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Waterpolo, Free
access to tennis courts, Snacktime, Toernooien & spelletjes,
Waterspelletjes, Free access to sailing

Activiteiten op aanvraag

*op aanvraag

6

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.

∑ GUADELOUPE - FRANSE ANTILLEN – LA CARAVELLE

Kinderen

Kinderservices
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Babysit

2 tot en met
3 jaar

Easy Arrival

Avond Service, Babysit

4 tot en met
10 jaar

Easy Arrival

Babysit

11 tot en met
17 jaar

Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurants

Restaurants
Bars
BAR ’COLIBRI’
Hoofdbar
ALLAMANDA BEACH LOUNGE
Beach Bar
BAR ’MANGO’
Beach Bar
LA CAVE
Beach Lounge Bar
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Restaurant ’Hibiscus’
Hoofdrestaurant
Het hoofdrestaurant nodigt u uit om ontspannende tijden met vrienden en familie
te delen, en biedt een adembenemend uitzicht op de zee vanaf het terras. Een
babyhoek biedt ruimte voor ouders om maaltijden voor de kleintjes te bereiden.
Geniet vanaf juli 2019 van een selectie wijnen, champagne en sterke dranken (à
la carte) om te genieten op het nieuwe terras "La Cave".

Allamanda Beach Lounge
Strandrestaurant
Dit restaurant is gevestigd in een Creools huis met twee verdiepingen, direct aan
het strand met uitzicht op zee, en heet u welkom in een intieme, comfortabele
omgeving met een menu en een sfeer die gedurende de dag en de avond verandert.
Van brunch tot diner op reservering, u kunt er genieten van Creoolse specialiteiten
en gegrilde gerechten bereid met verse lokale producten.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Categorie

Superior

Deluxe
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Naam

Minimale
oppervlakte
(m²)
Superior kamer - uitzicht 30
op zee, Marie Galante

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-2

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

Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice

Superior kamers met
tussendeur - Uitzicht
op zee, Marie Galante

60

2-4

Superior kamers
met tussendeur Grande Terre

44

2-4

Superior kamer Grande Terre

21

1-2

Familie Superior Kamer
- Zeezicht, Sainte Anne

30

1-3

Familie Superior Kamer
met tussendeur Zeezicht, Sainte Anne

60

2-6

Family Superior Room
– Balcony, Basse Terre

44

Afzonderlijke kamers 1 - 5

Superior kamer Toegankelijk voor
personen met een
beperkte mobiliteit

30

1-2

Deluxe kamer - Oasis Zen 36

Living Room

1-2

Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice, Op
aanvraag bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Categorie

Minimale
oppervlakte
(m²)
36

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Living Room

1-2

Deluxe kamer Grande Terre

46

Living Room

1-3

Deluxe Room - Mobility
Accessible, Sea View,
Marie Galante

51

1-3

Family Suite - Mobility
Accessible, Sea
View, Sainte Anne

70

1-4
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Living Room

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

Suite - Oasis Zen

50

Living Room

1-2

Familiesuite - Uitzicht
op zee, Sainte Anne

70

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen,
Afzonderlijke Salon

1-4

Suite - Mobility
Accessible, Sea
View, Zen Oasis

50

Afzonderlijke Salon

1-2

Naam

Deluxe kamer Zeezicht, Oasis Zen

Suite
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Materiaal en services

Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice, Op
aanvraag bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische dranken)

Bagageservice in de kamer,
Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Kamer
wordt in orde gebracht voor
de nacht, Wasserijservice (met
toeslag), Strandlaken, Premium
wifi, Transfer-upgrade voor
G.M.s® met transferpakket,
Dagelijks bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische dranken)
Bagageservice in de kamer,
Douche, Dubbele
Inclusief roomservice voor het
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Gastenset met continentaal ontbijt, Kamer
merkproducten (shampoo, wordt in orde gebracht voor
de nacht, Wasserijservice
douchegel, crème enz),
Ligbad, Badjas, Pantoffels, (met toeslag), Strandlaken,
Bagageservice, Premium wifi,
Make-up spiegel
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
Bagageservice in de kamer,
Douche, Ligbad, Dubbele
Inclusief roomservice voor het
wastafel, Apart toilet,
continentaal ontbijt, Kamer
Badjas, Pantoffels,
wordt in orde gebracht voor
Haardroger, Make-up
de nacht, Wasserijservice (met
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo, toeslag), Strandlaken, Premium
wifi, Transfer-upgrade voor
douchegel, crème enz)
G.M.s® met transferpakket,
Dagelijks bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische dranken)
Bagageservice in de kamer,
Ligbad, Douche, Dubbele
wastafel, Badjas, Pantoffels, Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Kamer
Haardroger, Make-up
wordt in orde gebracht voor
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo, de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
douchegel, crème enz)
Bagageservice, Premium wifi,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Zen Oasis - Adult-only
Dit vredige paradijs met een speciaal zwembad, omgeven door wuivende kokospalmen,
is een plek waar de tijd stil lijkt te staan en u van de Creoolse levenskunst kunt
genieten.

Geniet van het adult-only Zen Zwembad. Wat de accommodatie betreft, staan
in de Deluxe kamers en Suites jungleprints, rotan en eigentijds design centraal.
Iets lager ligt La Caravelle Beach, een prachtig strand dat op u wacht met de Spa
en de Allamanda Beach Lounge in de buurt.

Faciliteiten
ZEN OASIS POOL
Enjoy this infinity pool exclusively
reserved for adults aged 18 and
over. Serious swimmers can use a
lane to clock up a few lengths and
then chill out with a session in the
whirlpool bath.
The pool is surrounded by a series
of terraces with uninterrupted sea
views. Relax, and allow yourself to
lulled by the lapping of the waves.
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Maak uw vakantie nog specialer*

Club Med Spa by SOTHYS
Sothys is de godin van de schoonheid en wijdde zich aan de vrouw om haar schoonheid en geluk te bewaren. Ontdek digiesthétique®, een exclusieve massagetechniek waardoor u ontsnapt aan de realiteit en volledig tot rust komt.

*op aanvraag
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Maak uw vakantie nog specialer*

Excursies
• Nature getaways : Snorkelling tour / Ontdekking North Basse Terre / Waterfalls & tropical garden / De grote blauwe
lagune / Natuurreservaat Petite-Terre / Blue lagoon by sailing catamaran / Kajakken in de mangrove / Waterfalls &
Cousteau Reserve / Waterfall, beach and Plantation by 4x4

• Verbinden met cultuur : Ontdekking Les Saintes / Fascinerend Grande Galette (1 dag) / Local flavours and Panorama
/ A unique tour of Pointe-à-Pitre / Rhum, forest and plantation by 4x4

• Avontuur : Canyoning / Climb the Soufrière Volcano
• Op maat gemaakt : Family tour of Guadeloupe Aquarium / Original Mangrove / Duiken

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED LA CARAVELLE
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
Aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur voor alle verblijven. GM®’s die vroeg
aankomen, kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, afhankelijk van
beschikbaarheid. Kamers beschikbaar tijdens de middag. De kamers
moeten op de dag van vertrek om 10.00 uur verlaten zijn, voor vertrek
uit het Resort om 15.00 uur (inclusief ontbijt en lunch). Mocht een
van deze tijden veranderen, dan worden de herziene tijden vermeld
in uw "Holiday Rendez-Vous".
TRANSFERS
Transfer van en naar de luchthaven van Pointe à Pitre (40 min.)
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