
Kamarina

Resort highlights

•  Loungen in de schaduw van olijfbomen, 
tussen bloemrijke perken en steile 
straatjes

•  Volop sportmogelijkheden: tennis, zeilen, 
de vliegende trapeze, golf*...

•  Kinderen vanaf 2 jaar maken in de Petit 
Club Med®* kennis met de geheimen 
van de vulkanen, terwijl jongeren zich 
vermaken in de Club Med Passworld®

•  Ontdek* Agrigento, Syracuse*** of de Etna

**Staat op de Unesco Werelderfgoedlijst.

* Met toeslag

 Italië

Bijkomen in de schaduw van de olijfbomen
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CLUB MED KAMARINA
LOCALITÀ SCOGLITTI, RAGUSA, Sicilië-Ragusa
97100, Italië

Samenvatting

 Sport & Activiteiten

 Zwembaden

 Kinderen

 Restaurant & Bars

 Accommodatie

 Maak uw vakantie nog specialer

 Maak uw vakantie nog specialer

 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 Alle niveaus 6 jaar oud Altijd

Diepzeeduiken* Kennismaking ü 11 jaar oud Altijd

Kayaking Vrije toegang 16 jaar oud Altijd

Stand up paddle Vrije toegang 16 jaar oud Altijd

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Tennis
Alle niveaus / 

Beginner / Ervaren 
sporter

4 jaar oud Altijd

Fitness
Groepslessen alle 

niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud Altijd

Circus Trapeze Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud Altijd

Boogschieten Kennismakingsles 
in groep 6 jaar oud Altijd

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud Altijd

Ontspanning ü Altijd

Activiteiten in het zwembad
Vrije toegang / 

Groepslessen alle 
niveaus

11 jaar oud Altijd

Begeleide wandelingen Kennismakingsles 
in groep 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

Minigolf Vrije toegang Altijd

Petanque Vrije toegang Altijd

Tafeltennis Vrije toegang Altijd

Excursion* ü ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten

Sport & Activiteiten
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Zwembaden

Zwembaden

HOOFDZWEMBAD
Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 1.1m / 
1.8m

Het grootste zoetwaterbad van 
Club Med. Het heeft parasols, 
ligstoelen en douches en is 
gunstig gelegen in het centrum 
van het Clubdorp.

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 0.6m / 
0.8m

Dit zoetwaterbad bestaat uit 
twee delen.

Dit zwembad, gelegen in 
de Mini Club Med®, is enkel 
toegankelijk tijdens de 
openingstijden van de Mini 
Club Med®.

 

ZWEMBAD HOTEL
Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 1.1m / 
1.8m

Open tot 5 september 2020. 
Dit rustige zoetwaterzwembad 
is voor alle GM’s op dezelfde 
data als het hotel geopend.

CLUB MED SPA POOL
Binnenzwembad

Verwarmd

Freshwater swimming pool 
with an aquatic pathway 
consisting of various toning 
jets. This pool is only available 
to G.M® who have booked 
treatments at Club Med Spa.
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Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

2 tot en met 
3 jaar Petit Club Med®*

Avondservice, Show Time, 
Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen

Altijd

4 tot en met 
10 jaar Mini Club Med®

Groepslessen, Vliegende 
Trapeze groepslessen, 

Groepslessen, Groepslessen, 
Avondservice, Show Time

Altijd

11 tot en met 
17 jaar Club Med Passworld®

Groepslessen, Vliegende 
Trapeze groepslessen, 

Groepslessen, Groepslessen, 
Show Time

Spa voor Tieners Van 26-03-2023 naar 10-11-2023

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en met 
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Snacktime, Vrije toegang tot het 
zwembad, Tijd voor familieshow

4 tot en met 
10 jaar

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

Waterspelletjes, Vrije toegang tot het zwembad, Tijd voor 
familieshow, Free access to sailing, Free access to tennis 

courts

11 tot en met 
17 jaar

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

Waterspelletjes, Vrije toegang tot het zwembad, Free access 
to sailing, Free access to tennis courts
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*op aanvraag

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome® Babysit

2 tot en met 
3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysit

4 tot en met 
10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en met 
17 jaar Easy Arrival

Kinderen
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Restaurants
The Dunes
Hoofdrestaurant

Een waar feest voor de ogen en het gehemelte. Dit grote restaurant, gelegen 
in het centrum van het resort, verwelkomt zowel volwassenen als kinderen en 
serveert smakelijke, kleurrijke gerechten waar lokale producten een prominente 
plaats innemen.

The Trinacria - Hotel
Ander restaurant

Op de begane grond van het hotel is restaurant Il Trinacria gemakkelijk te vinden. 
De heerlijke internationale keuken, geweldige sfeer en vriendelijk personeel 
maken dit een geweldige keuze voor heerlijke maaltijden, en het schitterende 
uitzicht op zee krijgt u er gratis bij! 

Toegankelijk op dezelfde data als het hotel. 

Tijdelijk alleen geopend voor ontbijt.

Il Vulcano
Specialiteitenrestaurant

If you love seafood, then this is the place! It’s situated in the centre of the Resort, 
next to the main restaurant. 

Only open in the evenings, your taste buds will be able to sail away thanks to 
their selection of delicious seafood dishes.

Temporarily closed

Restaurant ’Cavallo Marino’
Specialiteitenrestaurant

In dit restaurant met open structuur naar de zee bij Sicilië bent u samen of met 
vrienden welkom voor lunch en diner. U maakt uw keuze uit internationale gerechten 
en een selectie Siciliaanse specialiteiten.In deze ruimte is roken niet toegestaan.

Bars
BAR ’AGORA’
Hoofdbar

ZWEMBADBAR
Zwembad bar

STRANDBAR
Beach Bar

DISCOTHEEKBAR
Night-Club Bar

BAR ’ROOF GARDEN’
Bar van het hotel

Restaurants
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Standard Deluxe

Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Standard Standaard kamer - 
Zeezicht, Hotel

25 1 - 3 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Bagageservice

Standaard kamer 
- Villagio

17 1 - 2 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Bagageservice

Standaard kamer - Hotel 25 1 - 4 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Standaard Junior 
familiekamer - Villagio

27 1 - 3 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Standaard familiekamer 
- Villagio

34 Afzonderlijke 
slaapruimte voor 
de kinderen

1 - 4 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Standaard Master 
familiekamer - Villagio

76 Duplex familiekamer, 
Afzonderlijke 
slaapruimte voor de 
kinderen, Living Room

4 - 6 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Standaard kamers met 
tussendeur - Hotel

50 4 Douche, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Bagageservice

Deluxe Deluxe kamer - Hotel 36 Salonhoek 1 - 2 Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Strandlaken, Bagageservice, Op 
aanvraag bijgevulde minibar 
(bevat non-alcoholische dranken)

Suite Suite - Zeezicht, 
Hotel, met tussendeur 
naar een Standaard 
kamer - Zeezicht

100 Living Room 4 Ligbad, Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Inclusief roomservice voor 
het continentaal ontbijt, 
Strandlaken, Bagageservice, 
Schoonmaakservice, 
Voorrang op reservering bij 
specialiteitenrestaurant

Accommodatie
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Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Suite - Zeezicht, Hotel 50 Living Room 1 - 2 Ligbad, Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires (douchekapje, 
vanity kit, manicurekit 
enz...), Bidet

Inclusief roomservice voor 
het continentaal ontbijt, 
Strandlaken, Bagageservice, 
Schoonmaakservice, 
Voorrang op reservering bij 
specialiteitenrestaurant, 
Dagelijks bijgevulde minibar 
(bevat non-alcoholische dranken)

Accommodatie
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*op aanvraag

Club Med Spa by PAYOT

Al bijna 100 jaar openbaart deze Franse beauty expert de natuurlijke schoonheid van iedere vrouw. Dr Nadia Payot 
liet zich inspireren door ballet om een ‘gezichtschoreografie in 42 bewegingen’ te ontwikkelen die nog steeds de basis 
vormt van alle behandelingen. In combinatie met producten op basis van mineralen zorgt zij voor een revolutie in de 
cosmeticawereld.

Maak uw vakantie nog specialer*
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*op aanvraag

Excursies

•  Nature getaways : Etna and Taormina / Expedition to Etna

•  Verbinden met cultuur : Agrigento, the treasure of the Gods / Piazza Armerina, a taste of Rome / Sweet Night in Ibla 
/ Syracusa en Noto / Alternative Sicily

•  Avontuur : Cycling in Sicily / Marine geteway

•  Op maat gemaakt : Epicurian Vittoria

Maak uw vakantie nog specialer*
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Praktische informatie

CLUB MED KAMARINA
Geen minimum leeftijd

Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

2
Aankomst- / vertrektijd van het resort: Voor alle verblijven, aankomst 
tussen 16.00 en 20.00 uur. GM®’s die vroeg aankomen, kunnen mogelijk 
tegen een toeslag lunchen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
’S Middags kamers beschikbaar. Kamers moeten op de dag van vertrek 
om 10.00 uur worden verlaten, om 15.00 uur uit het resort (inclusief 
ontbijt en lunch). Als een van deze tijden verandert, worden de herziene 
tijden vermeld in uw "Holiday Rendez-Vous".

TRANSFERS

Catania luchthaven (105 min.)
Luchthaven van Palermo (240 min.)
Comiso luchthaven (30 min.)


