
Bahama’s

Columbus Isle

• Land net als Christopher 
Columbus op het strand van een 
paradijslijk eiland

• Genieten van de gerechten in een 
van de twee restaurants aan het 
turquoise water van de Bahamas

• Ontdek een Resort in koloniale 
stijl met geraffineerde inrichting

• Maak kennis met yoga of verbeter 
uw tennis-technieken

• Bewonder de flora en fauna van 
de onderwaterwereld op een van 
de 20 duiklocaties

Resort highlights



Bahama’s

Columbus Isle

Samenvatting
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SuperiorDeluxe

Bahama’s

Columbus Isle

Accommodatie
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Bahama’s

Columbus Isle

Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezicht 30 Zicht op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 3

Superior familiekamer 30 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer 30 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Tuinzijde 32 1 - 3

Superior kamers met tussendeur 60 Gemeubileerd balkon 4 - 6

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 30 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Make-up spiegel

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Bahama’s

Columbus Isle

Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Zeezicht 30 Zicht op zee, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  Wekkerradio
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

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

(shampoo, douchegel, crème 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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Bahama’s

Columbus Isle

Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken*
Ervaren sporter 
/ Gevorderde / 
Beginner

✓ 10 jaar oud

Wingsurfen Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Vrijduiken Groepslessen alle 
niveaus 11 jaar oud

Waterskiën en Wakeboarden Groepslessen alle 
niveaus 11 jaar oud

Kayak Vrije toegang 16 jaar oud

Zeilen Alle niveaus 8 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 16 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Bahama’s

Columbus Isle

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Yoga Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning Vrije toegang

Activiteiten in het zwembad ✓

Fietsen* Vrije toegang ✓

Vissen* Alle niveaus ✓

Petanque Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

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

Bij dit zoetwaterbad met overloop met uitzicht op zee 
kunt u heerlijk loungen in de bijzondere strandstoelen 
(tweepersoonsbankje met zonnescherm) en teakhouten 
ligstoelen.

Diepte (min./max.): 0.7m / 2.4m

Bahama’s

Columbus Isle

Zwembaden
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Bahama’s

Columbus Isle

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 : 
High Cay Escapade / Rondrit over het eiland (1/2 dag) / Sunset Cruise

Avontuur : 
Deep Sea Fishing / Flyboard / Seabob / Sea Scooter rental / Sea Scooter rental / 
Sea Scooter tour / Tubing

Verbinden met cultuur : 
Bus Tour / Fietsverhuur / Self biking - Full day / Self biking - Half day / Gospel 
Church

*op aanvraag

17



Bahama’s

Columbus Isle

Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Groepslessen, 
Tennis groepslessen, 
Groepslessen, Services and 
facilities

Altijd

*op aanvraag
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Christopher’s 
Restaurant
Hoofdrestaurant

La Pinta Beach Lounge 
Restaurant
Ander restaurant

Dit restaurant met uitzicht op zee en het 
zwembad is in koloniale stijl ingericht. Alle 
maaltijden worden hier in buffetvorm opgediend. 
Vanaf het terras heeft u optimaal zicht op de 
grandioze omgeving van Resort Columbus Isle 
(Bahama’s). Op het terras van dit restaurant is 
roken toegestaan. Er zijn tafels aanwezig voor 
2 tot 8 personen.

*NIEUW*
Wij nodigen u uit om dit stijlvolle restaurant & de 
lounge ruimte met een adembenemend uitzicht 
over het kristalheldere water van de Bahama’s, 
te ontdekken. Welkom in een prachtig relaxte 
ruimte aan de oceaan, ideaal voor een laat ontbijt 
of lichte lunch. De Pinta Beach Lounge is een 
oase van ontspanning en rust, met comfortabele 
stoelen, een grote verscheidenheid aan drankjes, 
en de hele dag eetgelegenheden. Kom ’s avonds, 
en u zult genieten van de verfijnde sfeer en de 
beste gerechten met bediening aan tafel.

Bahama’s

Columbus Isle

Bars
La Pinta Beach Lounge Bar
Beach Lounge Bar

Verve Lounge en Liquid Bar
Hoofdbar

Bar ’Azul’
Beach Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Bahama’s

Columbus Isle

Praktische informatie

Adress
CLUB MED COLUMBUS
COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR ISLAND, Archipelago of the Bahamas
Bahamas

Minimale leeftijd (jaren) 2

 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
Tijden van aankomst/vertrek van het Resort: 
Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur. GM®’s die eerder aankomen, 
kunnen mogelijk lunchen tegen toeslag, afhankelijk van beschikbaarheid. 
Kamers beschikbaar in de middag. 
Kamers dienen te worden verlaten om 10.00 uur op de dag van vertrek, voor een vertrek 
uit het Resort om 15.00 uur (ontbijt en lunch inbegrepen). 
Mocht een van deze tijden veranderen, dan zullen de herziene tijden per e-mail worden 
vermeld.

 Transfers
Luchthaven San Salvador (5 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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