
Cervinia

Resort highlights

•  Geniet van zon en frisse lucht op de 
hellingen van de Valle d’Aosta

•  Uw kinderen zien op hun eerste blauwe 
piste in de Aostadal

•  Laat u verwennen in de Club Med Spa by 
Décléor®*

•  Het combineren van het genot van de 
ogen en de smaak, in onze restaurants die 
uitkijken over de hele vallei

* Tegen extra kosten

 Italië

Skiën met uitzicht op de Matterhorn
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Cervinia

CLUB MED CERVINIA
6 VIA DEL PIOLET, BREUIL CERVINIA (AO), Val d’Aoste
11021, Italië

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
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Langlaufpistes

13 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Plattegrond skigebied

62

BREUIL-CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT

2050m

3900m

Maximale hoogte

1500m

Minimale hoogte

AANTAL SKIPISTES

360
km

Skipistes

13 83 31
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Snowboard

Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans / Italiaans) 

/ Alle niveaus

4 jaar oud Altijd

Ski

Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans / Italiaans) 
/ Ervaren sporter

4 jaar oud Altijd

Activiteiten op de 
wintersportbestemming* ü Altijd

Snowshoes* Alle niveaus ü Altijd

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Ontspanning ü Altijd

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Zwembaden

BINNENBAD
 Binnenzwembad

 Verwarmd – Heated pool 
during winter.

 Zoetwaterbad met overloop 
nabij de Club Med Spa.

Het dragen van een badmuts is 
verplicht.
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Kinderen

*op aanvraag

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®

Snowboardlessen 
(afhankelijk van uw 

verblijfsarrangement), 
Niveaus bepaald door de 

Italiaanse Skischool, Avond, 
Shows

Altijd

11 tot en met 
17 jaar Junior Club Med

Snowboardlessen 
(afhankelijk van uw 

verblijfsarrangement), 
Niveaus bepaald door 

de Italiaanse Skischool, 
Wintersport voor jongeren, 

Shows

Altijd

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en met 
3 jaar Family Shows, Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

4 tot en met 
10 jaar

Family Shows, Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime, 
Toernooien & spelletjes

11 tot en met 
17 jaar

Family Shows, Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime, 
Toernooien & spelletjes
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*op aanvraag

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome® Babysit

2 tot en met 
3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysit

4 tot en met 
10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en met 
17 jaar Easy Arrival

Kinderen
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Restaurants
Restaurant ’Cervino’
Hoofdrestaurant

De Cervino is de perfecte plek om in stijl te dineren met een prachtig uitzicht op 
de Matterhorn-vallei door de grote ramen. Geniet van heerlijke internationale 
gerechten en lokale specialiteiten uit de Italiaanse Alpen. Ouders kunnen in de 
babyhoek maaltijden voor hun kleintjes bereiden.

Bergrestaurants
Bergrestaurant

Na een dag skiën, wat kan er nou lekkerder zijn dan een heerlijke traditionele 
maaltijd in een prachtig Alpine restaurant? De bergrestaurants in Cervinia bevinden 
zich op de hellingen van het Italiaanse skigebied. Bepaalde restaurants zijn alleen 
op bepaalde dagen open, dus controleer de Resortinformatie en de website om 
ervoor te zorgen dat u uw favoriete plekken niet hoeft te missen! Alleen ter 
plekke te reserveren.

Bars
HOOFDBAR
Hoofdbar

Restaurant & Bars
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Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

Classic Clubweek (van zondag tot zondag) of "à la carte" verblijven 
(7 dagen of minder, beginnend op een andere dag dan zondag): 
Aankomst en kamers beschikbaar tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Mocht u vroeg arriveren, dan kunt u lunchen in het Resort (tegen extra 
kosten), afhankelijk van beschikbaarheid. 
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur, 
vertrek om 15.00 uur. 
Kort verblijf van 2 of 3 nachten - weekend door Club Med: 
Aankomst tussen 12.00 en 20.00 uur. Kamers beschikbaar tussen 16.00 en 
18.00 uur. 
Mocht u vroeg aankomen, dan kunt u lunchen in het Resort zonder 
extra kosten. 
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur, 
vertrek om 15.00 uur. 
Mochten de tijden veranderen, dan wordt u hiervan op de hoogte 
gebracht via uw "Holiday Rendez-Vous".

TRANSFERS

Transfer van en naar de luchthaven van Milan-Linate (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Milan-Malpensa (135 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Turin-Casel (120 min.)
Milan-Bergame airport (165 min.)

Praktische informatie

CLUB MED CERVINIA
Geen minimum leeftijd


