Kabira Beach
Japan

Ontdek het Japanse geheim voor een lang en gezond leven
en ga duiken op de Pacific eilanden van Japan

Resort highlights
• Ontdek deze unieke locatie in het hart
van een beschermd natuurgebied
• Windsurfen op het blauwe water van de
Grote Oceaan
• Leer de natuurlijke schatten van het
eiland kennen
• Culinair genieten met sushi en andere
Japanse specialiteiten

∑ JAPAN – KABIRA BEACH

CLUB MED KABIRA ISHIGAKI
ISHIGAKI 1
BANCHI,KABIRA-ISHIGAKI CITY, OKINAWA, Okinawa
907-0453, Japan

Samenvatting
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe
maatregelen toegepast voor uw rust gecombineerd met een
fantastische vakantie.

Sport & Activiteiten
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

Zwembaden
Kinderen
Restaurant & Bars
Accommodatie
Maak uw vakantie nog specialer
Maak uw vakantie nog specialer
Praktische informatie
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Sport & Activiteiten**

Watersport
Groepslessen
Windsurfen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Groepslessen alle
niveaus

Diepzeeduiken (enkel in de
zomer)*

ü

ü

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

8 jaar oud

Altijd

10 jaar oud

Altijd

Kayak

Vrije toegang

16 jaar oud

Altijd

Stand Up Paddle

Vrije toegang

8 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen

Lessen met een
toeslag

ü

Boogschieten
Mountainbike

Gratis toegang

Altijd

Beginnende en
Ervaren sporter

ü

Circus Trapeze

11 jaar oud

Altijd

4 jaar oud

Van 29-04-2023 naar 09-11-2023

Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

Altijd

Tennis

Groepslessen alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Yoga*

Kennismakingsles
in groep /
Groepslessen alle
niveaus

11 jaar oud

Altijd

Vrijduiken (enkel in de
zomer)

Kennismakingsles
in groep

Team sports*

Vrije toegang

ü

Altijd

ü

8 jaar oud

Altijd

*op aanvraag
**depending on daily weather and tide conditions
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Sport & Activiteiten

Groepslessen
Ontspanning*
Activiteiten in het zwembad

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

ü

ü

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data
Altijd

12 jaar oud

Altijd

Badminton

Vrije toegang

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Begeleide wandelingen

Alle niveaus

Altijd

Pool*

Vrije toegang

Squash

Vrije toegang

Tafeltennis

Vrije toegang

ü

Altijd
Altijd

Sanshin lessons*
Excursion*

Altijd

ü

ü

Altijd

ü

Altijd

*op aanvraag
**depending on daily weather and tide conditions
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Zwembaden

Zwembaden
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HOOFDZWEMBAD

KINDERZWEMBAD

Buitenzwembad

Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met
overloop heeft twee delen,
waarvan een voor kinderen,
en is gunstig gelegen in het
centrum van het Clubdorp.
Er zijn ligstoelen, parasols en
douches aanwezig.

Dit zoetwaterbad in de
vorm van een binnenmeer
bestaat uit twee delen. Enkel
toegankelijk voor kinderen,
tijdens de openingsuren van
de Petit Club Med®.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med *

Baby Gym

Altijd

4 tot en met
10 jaar

Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten,
Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen

Altijd

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen,
Paddle Yoga, Services and
facilities

®

Van 19-11-2022 naar 03-01-2023
Van 11-02-2023 naar 19-02-2023
Van 01-05-2023 naar 05-05-2023
Van 22-06-2023 naar 03-09-2023
Van 16-09-2023 naar 08-10-2023

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Shows, Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Shows, Creatieve en
artistieke activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes

11 tot en met
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Free Access, Creatieve en
artistieke activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes,
Free access to tennis courts, Free access to windsurfing

Activiteiten op aanvraag

*op aanvraag

6

Publicatiedatum: 30/12/2022 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.

∑ JAPAN – KABIRA BEACH

Kinderen

Kinderservices
Leeftijd
0 tot 2 jaar

Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

Club Med Baby Welcome®

2 tot en met
3 jaar

Pyjama Club®

4 tot en met
10 jaar

Pyjama Club®

*op aanvraag
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Restaurants

Restaurants
Bars
BAR ’MARINA’
Hoofdbar
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Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant
Dit restaurant in het centrum van het Resort in het verlengde van de bar heeft
een internationaal georiënteerde keuken. De traditionele Aziatische gerechten
verdienen een eervolle vermelding. Probeer eens zo’n bijzonder gerecht met
een uitheemse naam en laat u adviseren door ons koksteam. In de babyhoek
kunnen ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden. In deze ruimte is roken
niet toegestaan.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Categorie

Naam

Superior

Superior Junior
familiekamer

Deluxe

9

Minimale
oppervlakte
(m²)
31

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-3

Ligbad, Douche, Apart
toilet, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Haardroger,
Make-up spiegel
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Superior familiekamer

31

1-4

Superior Junior
familiekamers met
tussendeur

62

4-6

Deluxe Junior
familiekamer - Zeezicht

31

1-3

Deluxe Junior
familiekamers met
tussendeur - Zeezicht

62

4-6

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice,
Schoonmaakservice, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Categorie

Minimale
oppervlakte
(m²)
31

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

kijkt uit op de tuin

1-3

Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice,
Schoonmaakservice, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Deluxe familiekamer
- Terras, Tuin

31

kijkt uit op de tuin

1-4

Deluxe Junior
familiekamers
met tussendeur Terrassen, Tuinen

62

kijkt uit op de tuin

4-6

Suite

62

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen,
Living Room,
Afzonderlijke Salon

1-4

Ligbad, Douche, Apart
toilet, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Douche, Ligbad, Apart
toilet, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ligbad, Douche, Apart
toilet, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Douche, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Makeup spiegel, Ligbad,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Naam

Deluxe Junior
familiekamer Terras, Tuin

Suite
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Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice,
Schoonmaakservice, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Gratis lunch voor G.M.s® die
vóór 15:00 uur aankomen,
Bagageservice in de kamer,
Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Kamer
wordt in orde gebracht voor
de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
Schoonmaakservice, Transferupgrade voor G.M.s® met
transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Maak uw vakantie nog specialer*

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
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Maak uw vakantie nog specialer*

Excursies
• Nature getaways : Island Hopping (Iriomote, Yubu and Taketomi Island) / Blue Cave / Discovery Hiking / Mangrove
Stand up Paddle / Manta Snorkelling

• Verbinden met cultuur : Ishigaki Pottery Making / "Verbinding met Culture": Kabira discovery / Taketomi Island
• Avontuur : Fishing

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED KABIRA ISHIGAKI
ISHIGAKI 1
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tijden van aankomst / vertrek uit het Resort:
Voor alle verblijven, aankomst tussen 15.00 en 20.00 uur. GM®’s die
vroeg aankomen, kunnen mogelijk tegen een 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".
** A la carte data (week beginnend op elke andere dag dan zondag)
- Aankomst tussen 17.00 en 20.00 uur
- Kamers beschikbaar in de namiddag
- Kamers moeten de laatste dag om 10.00 uur verlaten worden, voor
vertrek om 17.00 uur (inclusief ontbijt en lunch).
TRANSFERS
Transfer van en naar de luchthaven van Ishigaki (30 min.)
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