
Mauritius

La Pointe aux 
Canonniers

• Verfijning en design gemengd met 
moderne, Mauritiaanse invloeden

•  K ies  u i t  versch i l l ende 
watersporten: duiken*, waterskiën 
en wakeboarden

• Een kamer in de schaduw van de 
palmen en de frangipani

• Genieten van een drankje in de 
Dodo Bar aan zee of relaxen aan 
het strand

• Baby’s vanaf 4 maanden zien 
kleurrijke vissen en koraal in de 
Baby Club Med®*

Resort highlights
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Deluxe

Superior

Suite
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Accommodatie
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior familiekamer - Zeezicht 31
Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Furnished balcony or terrace

1 - 3

Superior kamers met tussendeur - 
Balkon, uitzicht op zee 64

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de 
kinderen, Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon of terras

2 - 6

Superior kamer - Nieuw 28 Zicht op de tuin, Furnished 
balcony or terrace 1 - 2

Superior kamers met tussendeur - Nieuw 56 Zicht op de tuin, 
Gemeubileerd balkon of terras 3 - 4

Superior kamer 28 Furnished balcony or terrace 1 - 2

Superior kamer - Zeezicht 28 Zicht op zee, Furnished 
balcony or terrace 1 - 2

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezicht 56 Zicht op zee, Gemeubileerd 

balkon of terras 4

Superior kamer met tussendeur - Uitzicht 
op zee 56 Zicht op zee, Gemeubileerd 

balkon of terras 2 - 6

Superior familiekamer - Zeezicht 31
Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Afzonderlijke Salon

1 - 3

Superior kamers met tussendeur 56 Gemeubileerd balkon of terras 4

Superior familiekamer 31 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 31 Gemeubileerd terras 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V
•  Stopcontact type I: 200 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Zeezicht 43 Zicht op zee, Salonhoek, 
Furnished balcony or terrace 1 - 4

Deluxe kamers met tussendeur - 
Zeezicht 86 Zicht op zee, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon of terras 4 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V
•  Stopcontact type I: 200 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  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
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezicht 62
Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Furnished balcony or 
terrace

1 - 3

Suite - Uitzicht op zee met tussendeur 
naar een familie Superior kamer, uitzicht 
op zee

84

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de 
kinderen, Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon of terras

2 - 6

Equipment
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V
•  Stopcontact type I: 200 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  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
•  Premium wifi
•  Voorrang op reservering bij 

specialiteitenrestaurant
•  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)

Diepzeeduiken* Beginner / Ervaren 
sporter ✓ 8 jaar oud

Waterskiën en Wakeboarden Alle niveaus 8 jaar oud

Zeilen Kennismaking 6 jaar oud

Kajak Vrije toegang 16 jaar oud

Snorkeling Vrije toegang 8 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 16 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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La Pointe aux Canonniers

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Golf* ✓ ✓ 11 jaar oud

Tennis Kennismaking 4 jaar oud

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 8 jaar oud

Petanque

Tafeltennis

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Het centrale middelpunt van het leven in het 
Resort, dit zwembad voor alle leeftijden en 
capaciteiten zal u betoverd achterlaten. Het 
originele ontwerp omvat zwart vulkanisch 
gesteente dat typerend is voor het eiland, 
evenals palmbomen rond de rand die hun 
reflecties op het water werpen.

Familiezwembad
Buitenzwembad

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Zowel volwassenen als kinderen zullen genieten 
van dit revolutionaire nieuwe zwembad. Er zijn 
waterspeelactiviteiten, glijbanen, waterstralen, 
waterpistolen en meer, allemaal in één groot zwembad met 
secties op verschillende diepten. 

Apart peuterbad.

Dit overloopzwembad, onderdeel van de Zen Space, zal 
exclusief zijn voor gebruik door volwassenen ouder dan 
18 en jongeren ouder dan 16, begeleid door een volwassene. 

Een turquoise lagune tegenover en weelderige tuinen 
rondom zorgen voor een buitengewoon ontspannen 
omgeving.

Mauritius

La Pointe aux Canonniers

Zwembaden
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Club Med Spa by CINQ MONDES*

Cinq Mondes vindt inspiratie bij eeuwenoude tradities van over de hele 
wereld. Deze behandelingen zijn een culturele reis voor alle zintuigen. Ontdek 
behandelingen waarbij pure, natuurlijke ingrediënten centraal staan en 
gecombineerd worden met de knowhow van experts in medische tradities. Terug 
naar de bron met bewezen expertise.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
"Nature Groter dan het leven": Maak kennis met de dolfijnen / The Northern Islands 
by Catamaran / "Nature Groter dan het leven": Blue Bay door Club Med / "Nature 
Groter dan het leven": The Forgotten Islands

Verbinden met cultuur : 
"Verbinding maken met Cultuur": Alternative Mauritius / "Verbinding maken met 
Cultuur": Authentic Port Louis / "Verbinding maken met Cultuur": Smaken en geur 
van Mauritius

Avontuur : 
Hiking Le Pouce Hill / Deep sea fishing / Turtle bay

Op maat gemaakt : 
Golf / Mauritius by sea / Your Mauritius

*op aanvraag
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Kinderen
Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

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

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avondservice, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen, Shows

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, 
Groepslessen, 
Tennis groepslessen, 
Groepslessen, Avond 
Service, Shows

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Groepslessen, 
Groepslessen, 
Tennis groepslessen, 
Groepslessen, Shows

Van 26-03-2023 naar 
10-11-2023

Van 17-12-2023 naar 19-
01-2024

Van 11-02-2024 naar 08-
03-2024

Van 24-03-2024 naar 10-
05-2024

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar Club Med Amazing Family!, Family Show, Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Vrije 
toegang tot het zwembad, Gratis toegang tot 
tennisbanen, Waterpolo, Snacktime, Waterspelletjes, 
Gratis toegang tot zeilen

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Vrije 
toegang tot het zwembad, Gratis toegang tot 
tennisbanen, Waterpolo, Snacktime, Waterspelletjes, 
Gratis toegang tot zeilen

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

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

*op aanvraag
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Restaurant ’La Belle 
Créole’
Hoofdrestaurant

Alma Beach Lounge
Strandrestaurant

Geniet van de verfijnde uitstraling van dit 
restaurant, ingericht in de stijl van een elegant 
koloniaal huis. Bij elke maaltijd kunt u kiezen uit 
een breed scala aan voedingsmiddelen uit de 
hele wereld in ons buffet. Als u voeding voor 
kinderen wilt bereiden, heeft de Baby Corner 
de faciliteiten die u nodig hebt. Vanaf 10-11-
2018 kunt u onze nieuwe look ervaren, waarbij 
het tropische en het hedendaagse met flitsen 
van kleuren worden gecombineerd. We hebben 
ook nieuwe ruimten met een reeks ambiances, 
van gezinsgericht tot een meer volwassen 
gevoel, zodat u kunt genieten van speciale 
momenten met uw geliefden.

Een exclusieve samenwerking met Fabrice 
Sommier, uit Frankrijk. Dit nieuwe restaurant, de 
loungebar en de wijn- en rumkelder hebben een 
uitstekende locatie aan het strand en hebben 
altijd iets nieuws te ontdekken. Op praktisch elk 
moment van de dag zijn er heerlijke lekkernijen 
in petto: een laat ontbijt, een aanhoudende 
lunch met uitzicht op het heldere water van de 
Indische Oceaan of zoete en hartige snacks voor 
als u ’s middags trek krijgt. ’S Avonds kunt u een 
reservering maken en genieten van een diner 
met bediening aan tafel. Laat ons u begeleiden 
door de rijke en gevarieerde lokale keuken, 
met gegrilde visspecialiteiten en geroosterde 
vleesdelicatessen.

Mauritius

La Pointe aux Canonniers

Bars
La Frégate
Hoofdbar

Alma Beach Lounge Bar
Beach Lounge Bar

Lazuli Bar
Zen Pool bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS
GRAND BAIE, MAURITIUS, Mascareigne-eilanden / Noordwestkust van Mauritius
742CU001, Mauritius

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- EN VERTREKTIJDEN 
In verband met de vluchtschema’s naar Mauritius gelden de volgende aankomst- en 
vertrektijden:
- Op de dag van aankomst kunt u tegen 11.00 uur over uw kamer beschikken. Indien u op 
eigen gelegenheid reist, wordt u vanaf 15.00 uur in het Clubdorp verwacht. Bij vroegere 
aankomst kunt u in het Clubdorp de lunch gebruiken (met toeslag). 
- Op de dag van vertrek moeten wij u, in verband met het goed functioneren van 
het Clubdorp, verzoeken uw kamer om 10.00 uur ’s morgens vrij te maken. Om toch 
optimaal te kunnen profiteren van uw laatste vakantiedag, kunt u gebruik maken van de 
kleedruimte met toilet en douches, waar u zich kunt verkleden vóór uw vertrek uit het 
Resort. Wij danken u voor uw begrip.

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven Sir. Ramgoolam (Plaisance) (75 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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