
◆ With Luxury Space

Maldiven

Kani

• Een onvergetelijke vakantie op dit 
privéatol van Club Med

• Ontdek de onderwaterwereld van 
het rif of ontspan in de Club Med 
Spa* by MANDARA

• Zwemmen in de turquoise lagune 
en zonnen op het witte zandstrand

• Genieten van gegrilde vis in 
restaurant Kandu

• Een luxe vakantie in een Suite op 
palen van 70m2 in de Zone 5∑

Resort highlights



Maldiven

Kani

Samenvatting

Publicatiedatum: 19/05/2023 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.
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Deluxe

Superior

Exclusive Collection Zone

Maldiven

Kani

Accommodatie
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer 29 Gemeubileerd balkon 1 - 4

Superior kamers met tussendeur 60 Gemeubileerd balkon 4 - 6

Superior kamers met tussendeur - 
Tuinzijde 56 Zicht op de tuin, 

Gemeubileerd terras 2 - 6

Superior kamer - Tuinzijde 28 Zicht op de tuin, 
Gemeubileerd terras 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Internationaal stopcontact

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

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Strand, Terras 38 Salonhoek, Gemeubileerd 
terras 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Koelemmer
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Anti-muggen-stekker
•  Kluisje
•  Internationaal stopcontact

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

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Minibar kan met toeslag worden 

bijgevuld
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◆ Luxury Space

Kies voor een unieke ervaring in de Exclusive 
Collection Zone

Your Exclusive Collection Services

  Luxe Suites op het water

  Privéstrand

  Privéloungebar

  Privétoegang tot de oceaan

  Conciërgeservice

  Toegang tot het hele Resort
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Exclusive Collection Zone

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Overwater Suite - Panoramisch uitzicht 98
Panoramisch uitzicht, Direct 
sea access, Afzonderlijke 
Salon, Gemeubileerd terras

1 - 2

Familiesuite op het water - Panoramisch 
uitzicht 98

Panoramisch uitzicht, Direct 
sea access, Ruimte voor 
kinderen, Gemeubileerd terras

1 - 3

Overwater Suite 98
Direct sea access, 
Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd terras

1 - 2

Familiesuite op het water 98
Direct sea access, Ruimte 
voor kinderen, Gemeubileerd 
terras

1 - 3

•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Anti-muggen-stekker
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Ligbad
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

•  Champagne per glas geserveerd vanaf 
18.00 uur in de privélounge

•  Bagageservice in de kamer
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Privé bar & snacking opties bij de 

persoonlijke hotelservice
•  Exclusieve hotelservice
•  Roomservice voor het continentaal, 

Chinees, Japans en Koreaans ontbijt
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

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

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken* Ervaren sporter / 
Beginner ✓ 10 jaar oud

Surfen* Groepslessen alle 
niveaus / Beginner ✓ 11 jaar oud

Waterskiën en wakeboarden* Alle niveaus ✓

Kayak Vrije toegang 6 jaar oud

Zeilen Kennismaking 6 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 6 jaar oud

Snorkelen Vrije toegang 8 jaar oud

Jet surfing* Beginner ✓ 8 jaar oud

Waterfiets* Alle niveaus ✓ 12 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)

Trapeze Alle niveaus 4 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 8 jaar oud

Badminton Vrije toegang

Gezelschapsspelletjes Vrije toegang

Kookdemonstraties Vrije toegang

Kennismaking ✓

Schommel op het water Vrije toegang

Pedagogische tuin Vrije toegang

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 naast 
het strand en bij de bar. Er zijn teakhouten ligstoelen, 
parasols en douches aanwezig.

Maldiven

Kani

Zwembaden

19



Maldiven

Kani

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

Excursions*

Nature getaways : 
Blue Lagoon-schat / Kreeft picknick / Glass bottom boat / "Sea wild" / Cruise bij 
zonsondergang

Verbinden met cultuur : 
Ontdek Male / Onderzeeër en Male bezoek / Traditioneel lijnvissen

Avontuur : 
Big game vissen - 4 uur / Big game vissen - 4 uur / Flyboarding - 2 sessies / 
Flyboarding - 3 sessies / Zeescooter "À la carte" - 3 uur / Rit met een zeescooter 
- 30 minuten / Rit met een zeescooter - 50 minuten / Flyboarden - 1 sessie / Rit 
op een zeescooter en snorkelen / Zeescooterrit bij zonsondergang / Parasailen bij 
zonsondergang / Parasailen met de persoon van uw keuze / Tube - 30 minuten / 
Parasailen

Op maat gemaakt : 
Schildpad Safari / Catamaran excursies

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, 
Groepslessen, Services en 
voorzieningen

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Happy Children's 
Corner

Groepslessen, 
Groepslessen, Services en 
voorzieningen

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

4 tot en 
met 10 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Show, 
Waterpolo, Shows, Snacktime, Toernooien & 
spelletjes, Waterspelletjes, Gratis toegang tot zeilen

11 tot en 
met 17 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Waterpolo, Shows, 
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, 
Gratis toegang tot zeilen

Family Spa

*op aanvraag
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Kaana
Specialiteitenrestaurant

Tafelservice in dit restaurant dat Aziatische specialiteiten 
serveert. De hele dag open vanaf juni 2015.

Restaurant ’Kandu’
Specialiteitenrestaurant

Op een teakhouten stijger in de schaduw naast de 
turquoise lagune, kunt u genieten van de specialiteiten van 
dit restaurant - een ervaring die niet gemist mag worden! U 
kunt hier genieten van een heerlijk ontbijt of een late lunch. 
Overdag zijn hier snacks verkrijgbaar. ’s Avonds kunt u hier 
dineren na reservering bij de receptie van Kani (Malediven). 
U heeft keuze uit twee menu’s, waarvan 1 langoestenmenu* 
(*tegen een toeslag).

Velhi
Hoofdrestaurant

De maaltijdbuffetten bestaan uit internationale 
en traditionele Aziatische gerechten. Er gaat 
een wereld vol bijzondere smaken voor u open. 
Ons koksteam op de Malediven maakt elke dag 
een selectie slankgerechten voor degenen die 
tijdens de vakantie op hun lijn willen letten.In dit 
restaurant is roken toegestaan.

Maldiven

Kani

Bars
The Manta Exclusive 
Collection Lounge
Exclusive Collection Bar

The Manta Exclusive 
Collection Beach Bar
Exclusive Collection Bar

Bar ’ IRU’
Hoofdbar

Bar ’Sunset’
Zwembad bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED KANI
POBOX N 2051, NOORDELIJK MALE ATOLL, Archipel van de Malediven - Kani
20000, MALDIVEN

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
AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN 
- Voor alle verblijfsarrangementen geldt een aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur. De 
kamer wordt ’s middags beschikbaar gesteld.
- Bij vroegere aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het Resort de lunch 
gebruiken (met toeslag).
- Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 09.00 uur - vertrek uit het Resort om 15.00 uur 
(ontbijt en lunch inbegrepen).

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Male (35 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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