
Itaparica

Resort highlights

•  Een bungalow in de schaduw van de 
kokospalmen, of een bungalow op palen 
langs de rivier

•  Zonnen op het strand dat beschermd 
wordt door een koraalrif

•  Leven op het ritme van de samba

•  Tennissen op de 14 gravelbanen of leer 
trucs aan de vliegende trapeze

 Brazilië

Een van de mooiste eilanden van Brazilië, op 1 uur van 
Salvador de Bahia
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CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
KM 13 NAZARE, CONCEICAO, VERA CRUZ BAHIA CEP.44 470-000, State of Bahia - Itaparica
Brazil

Samenvatting

 Sport & Activiteiten

 Zwembaden
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 Praktische informatie

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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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Zeilen Groepslessen alle 
niveaus 6 jaar oud Altijd

Stand Up Paddle Vrije toegang Altijd

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Boogschieten Kennismakingsles 
in groep 6 jaar oud Altijd

Circus Trapeze Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud Altijd

Fitness Kennismakingsles 
in groep 16 jaar oud Altijd

Tennis Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud Altijd

Basketbal Vrije toegang Altijd

Beach volleybal Vrije toegang Altijd

Voetbal Vrije toegang Altijd

Squash Vrije toegang Altijd

Volleybal Vrije toegang Altijd

Paddle tennis Vrije toegang Altijd

Minivoetbal Vrije toegang Altijd

Sportief wandelen Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Volledig uitgeruste 
fitnessruimte (cardio en 
toestellen)

Vrije toegang Altijd

Beach tennis Vrije toegang Altijd

Slackline Vrije toegang Altijd

Ontspanning ü Altijd

Activiteiten in het zwembad
Kennismakingsles 
in groep / Vrije 

toegang
8 jaar oud Altijd

Tafeltennis Vrije toegang Altijd

Kookdemonstraties Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten

Sport & Activiteiten
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Zwembaden

Zwembaden

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad

Zoetwaterzwembad in de Mini Club Med®. Enkel 
toegankelijk voor kinderen, tijdens de openingsuren van de 
Mini Club Med®.

GROOT ZWEMBAD
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop is gunstig gelegen bij 
het strand en biedt uitzicht op zee. Er zijn ligstoelen en 
douches aanwezig.



Publicatiedatum: 18/02/2023 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.6 

∑  BRAZILIË – ITAPARICA

Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

4 tot en met 
10 jaar Mini Club Med®

Groepslessen, Groepslessen, 
Groepslessen, Groepslessen, 
Little Circus, Little Soccer, 

Little Tennis, Petit Chef 
Program®

Altijd

11 tot en met 
17 jaar Junior Club Med Groepslessen, Groepslessen, 

Groepslessen, Groepslessen Altijd

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

4 tot en met 
10 jaar Easy Arrival, Easy Arrival Babysit
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Restaurants
Restaurant "Pelourinho"
Hoofdrestaurant

Dit kleurrijke restaurant in het centrum van Resort Itaparica (Bahia, Brazilië) heet 
u en uw vrienden welkom voor de internationale buffetmaaltijden. Door de open 
structuur geniet u er ook van de weelderig begroeide tuin. Ons koksteam maakt 
elke dag een selectie slankgerechten voor degenen die op hun lijn willen letten. 
In deze ruimte is roken toegestaan.Er zijn tafels aanwezig voor 2 tot 8 personen.

Restaurant ’Cabana’
Specialiteitenrestaurant

Dit openluchtrestaurant bij de tennisbanen en middenin de kokospalmentuin van 
Itaparica (Bahia, Brazilië) is een gastvrije en bruisende eetgelegenheid. U maakt 
uw keuze van het menu met Braziliaanse specialiteiten. Alleen na reservering 
bij de receptie. In deze ruimte is roken toegestaan. Er zijn tafels aanwezig voor 
2 tot 8 personen.

Bars
GROTE BAR

BAR ’CABANA’

Restaurants
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Praktische informatie

CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
Geen minimum leeftijd

Informatie

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).

TRANSFERS

Transfer van en naar Salvador de Bahia airport (120 min.)


