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• Bewonder het fantastische 
uitzicht over Cefalù Bay en het 
kristalheldere water van de 
Middellandse Zee.

• Probeer in de zomer een aantal 
ongebruikelijke nieuwe sporten uit - 
doe aan een stand-up paddleboard 
en ervaar "Vibhava Yoga"

• Met de conciërgeservice en 
de roomservice voor ontbijt kunt 
u genieten van een exclusieve, 
aangepaste ervaring.

• Een prachtig gepresenteerd 
diner gesigneerd door sterrenchef 
Andrea Berton of een proeverij 
van echte gelato aan zee? Kom en 
ervaar het beste van de Italiaanse 
gastronomie!

• Laad uw batterijen op in de 
700 vierkante meter grote ruimte 
van Club Med Spa

• Geniet in eigen tempo van een 
exclusieve Discovery-ervaring met 
een geweldig excursieprogramma 
gericht op cultuur en kunst

Resort highlights
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Samenvatting

Publicatiedatum: 19/05/2023 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.
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezicht 34 Zicht op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezicht 68 Zicht op zee, Gemeubileerd 

balkon 2 - 4

Superior kamer 34 Gemeubileerd balkon 1 - 2

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 34 Gemeubileerd balkon 1 - 2

Superior kamers met tussendeur 68 Gemeubileerd balkon 2 - 4

Superior kamer met tussendeur naar een 
Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit

68 Gemeubileerd balkon 2 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Exclusieve hotelservice
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe Villetta - Zeezicht 40 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 2

Deluxe Villetta - Panoramisch zeezicht 40 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 2

Deluxe Villetta - Panoramisch zeezicht, 
La Perla 40 Zicht op zee, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon 1 - 2

Villetta Deluxe 40 Salonhoek, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Deluxe kamer, La Corte 40 Salonhoek, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Deluxe kamer - Uitzicht op zee, La Corte 40 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 2

Deluxe Kamers met tussendeur, La Corte 80 Gemeubileerd balkon 2 - 4

Deluxe Kamers met tussendeur - 
Zeezicht, La Corte 80 Zicht op zee, Gemeubileerd 

balkon 2 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Ligbad
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Bidet
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Exclusieve hotelservice
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

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

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Geschikt voor personen met 
beperkte mobiliteit 66 Afzonderlijke Salon, 

Gemeubileerd terras 1 - 2

Suite - Zeezicht 55 Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Gemeubileerd terras 1 - 2

Baia Suite - Zeezicht, panoramisch 
uitzicht 50 Zicht op zee, Afzonderlijke 

Salon, Gemeubileerd terras 1 - 2

Suite - Zeezicht, met tussendeur naar 
een Superior kamer - Zeezicht 89 Zicht op zee, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon 2 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Bidet
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Exclusieve hotelservice
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Premium wifi
•  Voorrang op reserveringen in de 

Gourmet Lounge
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  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

11



Italië

Cefalù

Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Duiken (in de zomer)* ✓ ✓ 10 jaar oud

Stand Up Paddle (zomer)
Groepslessen 
alle niveaus / 
Kennismaking

8 jaar oud

Zeilen (zomer) Alle niveaus 8 jaar oud

Kayaking (summer) Vrije toegang 16 jaar oud

Snorkeling (summer)* Vrije toegang ✓ 8 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)

Yoga by Heberson Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Bergwandelen Alle niveaus 12 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Tennis Kennismaking / 
Alle niveaus 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Petanque Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Boogschieten Kennismaking 11 jaar oud

Cardio-Training Vrije toegang 18 jaar oud

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

Natuurlijk Zen Zwembad
Buitenzwembad

Geniet van een warme, vriendelijke sfeer rond dit 
zwembad. Lounge sfeer en in de avond feesten, 
dit is de plek om te zijn!

In de zomer zijn rust en kalmte de sleutelwoorden 
voor dit zoetwaterzwembad. 

Dit zwembad is alleen voor volwassenen en 
jongeren ouder dan 16 jaar onder begeleiding 
van een volwassene.

Italië

Cefalù

Zwembaden
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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 digi-esthétique®, een exclusieve 
massagetechniek waardoor u ontsnapt aan de realiteit en volledig tot rust komt.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Etna-top / Ware Siciliaanse parels: Filicudi & Alicudi / Visexcursie

Verbinden met cultuur : 
Rendez vous in Palermo / Agrigento - De triomf van de goden / Keizerlijke glorie / 
Siciliaanse ochtend op een Vespa / Taormina

Avontuur : 
Cefalù: kust tot kust / Paardrijden in de Madonie Mountains

Op maat gemaakt : 
Siciliaanse vakantie / Dolce vita in Palermo - "Pick & Choose" / Etna - "Pick & 
Choose" / Erice en Marsala

*op aanvraag
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Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Laat ontbijt, antipasti of gebak - u zult de hele dag iets 
vinden waar u zin in heeft, tot aan het diner, in Italiaanse 
stijl. In een prachtige barokke sfeer, geïnspireerd door de 
sterren van de Italiaanse cinema, kunt u genieten van een 
gevarieerd menu, ondertekend door sterrenchef Andrea 
Berton. De Paparazzo-bar bevindt zich in het restaurant 
en serveert versnaperingen en drankjes. Het heeft ook 
een delicatessenbalie, waar u een verscheidenheid aan 
typisch Italiaanse producten kunt kopen om mee naar huis 
te nemen.
Van maandag tot en met zaterdag geopend.

La Riva Beach Restaurant
Strandrestaurant

Geniet van de show, met een selectie van vers voedsel 
dat voor u wordt gekookt. Anders, geniet van een surf- 
en turfbarbecue. Ober service voor lunch. Geniet van de 
luxe van dineren aan zee en geniet de hele dag van echt 
Italiaans ijs of een heerlijke fruitcocktail. Dit restaurant aan 
zee is de hele zomer geopend, van mei tot oktober.

La Rocca
Hoofdrestaurant

Op het openluchtterras in de zomer, met 
een fantastisch uitzicht over de baai, of in 
de koele sfeer van een van de eetkamers 
met airconditioning, is dit de ideale plek om 
te genieten van Italiaanse of internationale 
gerechten. 
Het restaurant is geopend van ontbijt tot diner.

Italië

Cefalù

Bars
Azzuro
Hoofdbar

Il Covo Bar
Beach Bar

Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
Club Med Cefalù
Localita Santa Lucia, Cefalù, Sicilië-Palermo
90 015, ITALIË

Minimale leeftijd (jaren) 8

 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- / vertrektijd van het resort: Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 
20.00 uur. GM®’s die vroeg aankomen, kunnen mogelijk lunchen in het Resort (tegen extra 
kosten). Kamers beschikbaar vanaf 15.00 uur. Kamers moeten op de dag van vertrek om 
10.00 uur worden verlaten, om 15.00 uur uit het resort (inclusief ontbijt en lunch). Als een 
van deze tijden verandert, worden de herziene tijden vermeld in uw "Holiday Rendez-
Vous".

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Catane (120 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Palermo (90 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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