
Mexico

Ixtapa Pacific

• Ontspannen in het prachtige park 
en van het 800m strand

• Ontspannen in de Club Med Spa* 
by COMFORT ZONE
* Met toeslag

• Verbeter uw forehand of leer 
acrobatische trucs

• Kinderen maken kennis met koken 
dankzij het Petit Chef Program®

Resort highlights
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Mexico

Ixtapa Pacific

Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior familiekamer 55 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen 3 - 5

Superior kamer 34 1 - 3

Superior kamer - Strandzijde 34 kijkt uit op het strand 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 34 1 - 6

Superior kamers met tussendeur 68 4 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Wekkerradio
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Mexico

Ixtapa Pacific

Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe familiekamer - Zeezicht 54 Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen 3 - 5

Deluxe familiekamer - Balkon 52
Afzonderlijke slaapruimte 
voor de kinderen, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon

3 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Wekkerradio
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

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

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

Services
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Familiesuite - Zeezicht 51
Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Gemeubileerd balkon

3 - 4

Suite - Zeezicht 73 Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Gemeubileerd balkon 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Wekkerradio
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

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

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

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

transferpakket
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Privé bar & snacking opties bij de 

persoonlijke hotelservice
•  Premium wifi
•  Dagelijks 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)

Zeilen Kennismakingsles 
in groep 6 jaar oud

Kayak Kennismakingsles 
in groep 16 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 16 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Mexico

Ixtapa Pacific

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Circus Trapeze Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Tennis Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Boogschieten Groepslessen alle 
niveaus 6 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Golf* ✓ ✓

Cardio-Training Vrije toegang 18 jaar oud

Pickleball ✓ 4 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Kennismakingsles 
in groep 16 jaar oud

Kookdemonstraties

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 teakhouten ligstoelen, parasols en douches 
aanwezig. Het grote zwembad is niet beschikbaar 
van 2 tot 22 september 2019 vanwege 
renovatiewerkzaamheden.

Tijdens de sluiting is het tweede zwembad 
beschikbaar.

Diepte (min./max.): 0.8m / 1.8m

Kinderzwembad
Buitenzwembad

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met verschillende glijbanen en ander 
spelmateriaal ligt in de Mini Club Med®: op en top 
waterplezier voor kinderen. Enkel toegankelijk voor 
kinderen, tijdens de openingsuren van de Petit Club Med®.

Diepte (min./max.): 0.3m / 0.7m

Dit zoetwaterbad ligt middenin de tuin. Er zijn ligstoelen 
aanwezig.

Mexico

Ixtapa Pacific

Zwembaden
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Mexico

Ixtapa Pacific

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 : 
Kleuren van de Stille Oceaan / Horseback riding / Magical sunset cruise

Verbinden met cultuur : 
Ontdek de stad / Wonderen van de Stille Oceaan

Avontuur : 
Turtle release / Bike adventure / Saltwater Adventour - Fishing / Sail & snorkel 
cruise / La Chole Tour - Archeological tour

*op aanvraag

19



Mexico
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Kinderen Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

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

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avond, Creatieve 
workshops, Baby Gym, 
Spelletjes, Wandelen, 
Shows

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, Groepslessen 
vliegende trapeze, 
Groepslessen, Tennis 
groepslessen, Avond, 
Shows, Petit Chef Program®

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Groepslessen, Groepslessen 
vliegende trapeze, 
Groepslessen, Tennis 
groepslessen, Shows

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Show, 
Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Show, 
Snacktime, Creatieve en artistieke activiteiten, 
Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Free access 
to sailing, Free access to tennis courts

11 tot en 
met 17 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Show, 
Snacktime, Creatieve en artistieke activiteiten, 
Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Free access 
to sailing, Free access to tennis courts

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 Babysit, Pyjama Club®

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

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

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurant El Encanto
Hoofdrestaurant

Restaurant ’Miramar’
Specialiteitenrestaurant

Dit geheel gerenoveerde restaurant heet u 
welkom voor ontbijt, lunch en diner. Er zijn 
5 lounges met airconditioning en verschillende 
inrichting. Al naar gelang uw stemming voelt u 
zich thuis in de spiegellounge, de maskerlounge, 
de binnentuin, het aquarium of de sterrenlounge. 
Het grote terras met uitzicht op de oceaan heeft 
een galerij met witte zuilen en sinaasappelbomen 
voor een sfeervol moment van ontspanning. 
Ons koksteam maakt elke dag een selectie 
slankgerechten voor degenen die op hun lijn 
willen letten.Op het terras van dit restaurant is 
roken toegestaan. Er zijn tafels aanwezig voor 
2 tot 8 personen.

In dit restaurant staan grillgerechten op het 
menu.Het gaat open voor een laat ontbijt 
wanneer de andere restaurants gesloten zijn. 
’s Avonds is het een Argentijns steakhouse waar 
u à la carte kunt dineren. Het uitzicht op de 
oceaan vanaf het grote terras is rustgevend. Er 
zijn tafels aanwezig voor 2 tot 6 personen.

Mexico

Ixtapa Pacific

Bars
Bar ’Estrella’
Hoofdbar

Bar ’Miramar’
Beach Bar

Bar ’Perla’
Zwembad bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED IXTAPA PACIFIC
PLAYA QUIETA, ESTADO DE GUERRERO ZIHUATANEJO, Guerrero
40 880, Mexico

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 tussen 16.00 en 20.00 uur voor alle verblijven. GM®’s die vroeg aankomen, 
kunnen mogelijk tegen toeslag lunchen, afhankelijk van beschikbaarheid. 
Kamers beschikbaar tijdens de middag. 
De kamers dienen op de vertrekdag om 10.00 uur te zijn verlaten, voor vertrek uit het 
Resort om 15.00 uur (inclusief ontbijt en lunch). 
Mocht een van deze tijden veranderen, dan worden de herziene tijden vermeld in uw 
"Holiday Rendez-Vous".

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Zihuatanejo (30 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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