
Maleisië

Cherating Beach

• U verblijft in een schitterend 
natuurgebied waar ook makaken 
en gibbons wonen

• Ontspannen bij het nieuwe 
stiltezwembad met panoramisch 
uitzicht

• Vliegende trapeze en parcours 
door de jungle met panoramisch 
uitzicht

• De zee op per catamaran, om 
de verlaten stranden en tropische 
vegetatie te bewonderen

• Uw baby wordt liefdevol verzorgd 
door onze G.O® in de Baby Club 
Med®

Resort highlights
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezijde 21 1 - 2

Superior kamer 21 kijkt uit op de tuin 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 21 1 - 2

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezijde 42 3 - 4

Superior kamers met tussendeur 42 kijkt uit op de tuin 4 - 5

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Douche
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezijde, Terras 55 Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd terras 1 - 3

Suite - Zeezijde, Terras, met tussendeur 
naar een Superior kamer - Zeezijde 76 Afzonderlijke Salon, 

Gemeubileerd terras 4 - 5

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Dubbele wastafel
•  Bidet

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

transferpakket
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Op aanvraag 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)

Surfing* ✓ ✓ 5 jaar oud

Zeilen Alle niveaus 6 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)

Klimmen Kennismakingsles 
in groep 11 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Circus Trapeze Alle niveaus 4 jaar oud

Yoga (lessen) Kennismakingsles 
in groep 11 jaar oud

Turtle Encounter Vrije toegang

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Entertainment ✓

Activiteiten in het zwembad Kennismakingsles 
in groep 16 jaar oud

Avontuurlijke wandeling in de 
jungle (Jungle Walk)

Groepslessen alle 
niveaus

Badminton Vrije toegang

Jeu de boules Vrije toegang

Kooklessen

Schilderles* ✓

Pedagogische tuin Vrije toegang

Biljart* ✓

Squash 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

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop is gunstig 
gelegen in het centrum van het Resort. Er zijn 
ligstoelen en parasols aanwezig.

Diepte (min./max.): 0.4m / 1.4m

De ideale keuze voor totale ontspanning. Het 
rustige zoutwaterzwembad is gereserveerd voor 
volwassenen en kijkt uit over de Zuid-Chinese 
Zee. U kunt er warme en koude dranken krijgen; 
wijnkaart met wijnen en champagnes tegen 
meerprijs.

Diepte (min./max.): 1.2m / 1.2m

Maleisië

Cherating Beach

Zwembaden
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Club Med Spa by MANDARA*

Ontdek een van de oudste oosterse rituelen, een combinatie van een 
schoonheidsbehandeling en exotische luxe. Mandara combineert Balinese tradities 
met Europese technieken. Sinds mensenheugenis staan schoonheidsbehandelingen 
synoniem voor evenwicht en ontspanning voor lichaam en geest.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Amazing Firefly / Mangrove-riviercruise / Turtle Hatching / Turtle Watching / Kuala 
Lumpur / Taman Negara National Park

Verbinden met cultuur : 
Ceclo Ecological Private Boat Tour / Into the Blue Lagoon / Kuantan

Avontuur : 
Cherating Quad / Cherating Quad / Kajakken in de mangrove / Kajakken in de 
mangrove

*op aanvraag
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Kinderen Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar Baby Club Med®* Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen Altijd

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avondactiviteiten, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen, Shows

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen boogschieten, 
Groepslessen vliegende 
trapeze, Groepslessen 
zeilen, Tennis groepslessen, 
Avondactiviteiten, Shows, 
Petit Chef Program®

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med 
Passworld®

Groepslessen boogschieten, 
Groepslessen vliegende 
trapeze, Groepslessen 
zeilen, Tennis groepslessen, 
Shows, Groepslessen 
rotsklimmen

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar

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

4 tot en 
met 10 jaar

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

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het 
zwembad, Snacktime, Creatieve en artistieke 
activiteiten, Toernooien & spelletjes, Vrije toegang tot 
zeilen, Vrije 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®, Easy Arrival Pyjama Club®

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Pyjama Club®

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

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival, Club Med Play

*op aanvraag
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Restaurant ’Rembulan’
Specialiteitenrestaurant

Dit charmante restaurant ligt vijf minuten lopen van het 
centrum van Resort Cherating Beach, aan het prachtige 
strand van Pantaï bij de weelderig begroeide tuinen. U kunt 
hier in ongedwongen sfeer in alle rust lunchen en dineren. 
Ons koksteam maakt elke dag een selectie slankgerechten 
voor degenen die op hun lijn willen letten.’s Avonds kunt u 
hier dineren na reservering bij de receptie van Cherating 
Beach. 
Let op: 
- Restaurant Rembulan zal open zijn in overeenstemming 
met de bezetting van het Resort. Raadpleeg het dagelijkse 
schema in het Resort voor updates. 
- Tafels bieden plaats aan 2 tot 8 personen. Reserveren is 
verplicht voor het diner.

The Noodle Bar
Specialiteitenrestaurant

Kom tot rust in The Noodle Bar, waar heldere, levendige 
ruimtes een informele en gastvrije plek vormen om samen 
van een heerlijke maaltijd te genieten. Kijk hoe onze 
chef-koks recht voor u koken vanuit live kookstations. 
Probeer een van onze handgemaakte noodle-gerechten 
in Aziatische stijl met een verscheidenheid aan smaken en 
presentaties, evenals de meest verse ingrediënten om elk 
smaakpalet te verleiden.
Open voor laat ontbijt, late lunch en laat diner.

Restaurant ’Mutiara’
Hoofdrestaurant

Geniet van een ontspannende lunch op een 
terras of binnenshuis met een groene jungle 
als natuurlijke achtergrond. Op deze centraal 
gelegen locatie zorgt gekleurde verlichting voor 
de sfeer van een Cherating-paradijs waar een 
selectie traditionele Aziatische en internationale 
lekkernijen wordt bereid. Geniet van keukens 
zoals Maleis, Chinees, Japans, Indiaas, Koreaans, 
Italiaans en gerechten met een Frans tintje. 
Ontdek de nieuwe recepten die zijn bedacht 
door Chief Samantha Gowing. 
Voor extra gemak wordt er in de Baby Corner 
een plek om speciale maaltijden te bereiden 
aangeboden, en een verscheidenheid aan extra 
voorzieningen om het diner met een kleintje zo 
ontspannen mogelijk te maken. 
Let op: tafels bieden plaats aan 2 tot 8 personen. 
Kinderstoelen en stoelverhogers zijn op 
aanvraag beschikbaar.

Maleisië

Cherating Beach

Bars
Bar Orchid
Hoofdbar

The Bayou
Beach Bar

De Zen Bar
Zen Pool bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED CHERATING
H.V.O.M.
29TH MILES, JALAN KUANTAN-KEMA, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR, Malaysian Archipelago
26080, Malaysia

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

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Kuantan (45 min.)
Kuala Lumpur International Airport (360 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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