
Senegal

Cap Skirring

• Je onderdompelen in de 
authentieke ziel van Senegal in 
het hart van een resort dat de 
lokale cultuur en subtiele moderne 
elementen combineert.

• Golfen in een prachtige omgeving 
met uitzicht op de oceaan.

• Casamance verkennen en op 
avontuur gaan over de bolongs in 
een pirogue.

• Duiken in een rustig zwembad* en 
uw sereniteitsniveau verhogen met 
een yogasessie of een behandeling 
in de welzijnsruimte. 
*Vanaf winter 2021.
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Superior

Accommodatie

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Coconut Grove 23 kijkt uit op de tuin, 
Gemeubileerd terras 1 - 2

Superior kamer 15 kijkt uit op de tuin, Furnished 
balcony or terrace 1 - 2

Superior kamer - niet-gerenoveerd 15 kijkt uit op de tuin, Furnished 
balcony or terrace 1 - 2

Superior kamer - Rolstoeltoegankelijk 17 kijkt uit op de tuin 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  Televisie
•  Kluisje
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Zeilen Alle niveaus 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)

Golf
Kennismaking 
/ Alle niveaus / 
Ervaren sporter

8 jaar oud

Tennis Beginner tot 
Gevorderde 4 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Boogschieten Kennismaking 11 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Petanque 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

Dit zoetwaterbad met overloop is gunstig gelegen in het 
centrum van het Clubdorp. Er zijn ligstoelen en douches 
aanwezig.
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Zwembaden
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Wellness Zone*

Verwen uzelf met een rustgevend moment verzorgd door onze gespecialiseerde 
G.Os®. Geniet in de schaduw onder een palapa of in een zachte cocon van de open 
sfeer en de heerlijke geuren van de producten.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
In het hart van de bolongs / Sunset / Ecological walking tour / Mountain bike ride 
to Oussouye or Cap Skirring / Wendaye

Verbinden met cultuur : 
Authentiek Diola grondgebied / Eloubaline: land and cultural paradise / Awaat 
immersion / Carabane Island adventure

Avontuur : 
Stand Up Paddle / Verken de regio op een quad / Vissen in de bolongs

Op maat gemaakt : 
Dorpen en Mangroven / Diola Sunday Mass / Market in Huluf territory / Traditional 
village crafts

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Groepslessen, 
Groepslessen, 
Groepslessen, Tennis 
groepslessen

Altijd

*op aanvraag
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Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant

Restaurant ’Diola’
Specialiteitenrestaurant

Dit restaurant kijkt uit over de zee en het zwembad 
en heet u welkom voor al uw maaltijden, van 
ontbijt, lunch en diner. Het kloppende hart van 
het Resort, het eten is kleurrijk met internationale 
gerechten en lokale specialiteiten.

De Diola* ligt direct aan het strand, dus wat is een 
betere plek voor een heerlijk avondmaal in een 
prachtige omgeving? Geniet van vers gevangen 
gegrilde rivierkreeft (tegen meerprijs), een echte 
traktatie. Het restaurant biedt bediening aan en 
is alleen op bepaalde avonden geopend, dus 
reserveer uw tafel snel bij de receptie!
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Bars
Hoofdbar
Hoofdbar

Strandbar
Beach Bar

Bar ’Golf ’
Golf bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED CAP SKIRRING
BP 46, Kabrousse, Casamance
27009, Senegal

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 uit het Resort: 
Voor alle verblijven, aankomst tussen 15 en 20 uur. 
GM®’s die eerder aankomen, kunnen tegen een toeslag lunchen, afhankelijk van 
beschikbaarheid. 
Kamers beschikbaar tijdens de middag. Kamers moeten worden verlaten om 10 uur op de 
dag van vertrek, voor vertrek uit het Resort om 15 uur (inclusief ontbijt en lunch). 
Als een van deze tijden verandert, worden de herziene tijden vermeld per e-mail.

 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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