Magna Marbella
Spanje

Beleef Andalusië in een groene oase

Resort highlights
• Koel af in een van de vijf zwembaden
verspreid over deze groene oase vlakbij
de stad.
• Ontdek de natuurlijke schoonheid van de
regio en haar rijke Arabisch-Andalusische
erfgoed.
• Geniet van de Spaanse manier van leven,
omgeven door weelderige tuinen.
• Probeer tapas, ibérico ham en olijfolie in
de eigentijdse sfeer van onze restaurants.

∑ SPANJE – MAGNA MARBELLA

CLUB MED MAGNA MARBELLA
Calle Padre Paco Ostos, S / N, MARBELLA, Malaga
29601, SPANJE

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**

Landsport & Vrije tijd
Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Alle niveaus
/ Beginner /
Kennismaking /
Ervaren sporter

8 jaar oud

Altijd

Tennis

Alle niveaus /
Beginner

4 jaar oud

Altijd

Padel Tennis

Kennismaking

6 jaar oud

Altijd

Alle niveaus

4 jaar oud

Altijd

16 jaar oud

Altijd

16 jaar oud

Altijd

Groepslessen

Golf

Circus Trapeze

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Groepslessen alle
Activiteiten in het zwembad
niveaus
Fitness

Groepslessen
alle niveaus /
Kennismaking /
Vrije toegang

ü

Ontspanning

Altijd

Boogschieten

Kennismaking

Team sports*

Vrije toegang

Midget golf

Vrije toegang

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Tafeltennis

Vrije toegang

Altijd

Excursion*

ü

ü

ü

6 jaar oud

Altijd

8 jaar oud

Altijd

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten

3

Publicatiedatum: 06/01/2023 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.

∑ SPANJE – MAGNA MARBELLA

Zwembaden

Zwembaden
HOOFDZWEMBAD

BINNENBAD

Buitenzwembad

Binnenzwembad

Dit zoetwater zwembad
is gelegen net buiten het
hotelgebouw. Ligstoelen,
parasols en douches zijn
aanwezig.

Verwarmd

ZEN ZWEMBAD

KINDERZWEMBAD

Buitenzwembad

Buitenzwembad

Verwarmd

Diepte (min./max.): 0.1m /
0.4m

Rust en ontspanning zijn de
perfecte woorden voor die
zoetwaterbad. Dit zwembad
is enkel toegankelijk voor
volwassenen en tieners vanaf
16 jaar onder begeleiding van
een volwassene.
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Dit zoetwaterbad ligt in het
Club Med Schoonheidscentrum.

Dit verwarmde zwembad
maakt deel uit van de Mini
Club Med®-faciliteiten. Het
heeft een peuterbad voor
kinderen die zijn ingeschreven
bij Petit en Mini Club Med®.
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Zwembaden

AQUATISCHE SPEELRUIMTE
Buitenzwembad
Dit is een plaats waar het
lachen luidt. Spatten met
uw gezin is een onmisbaar
onderdeel van een leuke
gezinsvakantie. Uw
kinderen zullen dol zijn
op de waterglijbanen en
waterspellen. Twee glijbanen,
allerlei waterstralen en
sproeisystemen... een echte
traktatie voor kinderen en
volwassenen.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

0 tot 2 jaar

Baby Club Med *

Creatieve workshops, Vroeg
leren, Wandelingen

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

Creatieve workshops, Vroeg
leren, Wandelingen, Show
Time, Avond

Altijd

Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten,
Boogschietgroepslessen,
Show Time,
Padelgroepslessen,
Tennisgroepslessen,
Avond, Vliegende trapeze
groepslessen

Altijd

Boogschietgroepslessen,
Show Time,
Golfgroepslessen,
Padelgroepslessen,
Tennisgroepslessen,
Pilates, Vliegende trapeze
groepslessen

Altijd

4 tot en met
10 jaar

®

11 tot en met
Club Med Passworld®
17 jaar

Altijd

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Familie "Big Snack", Vrije toegang tot het zwembad

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Familie "Big Snack", Familie show
tijd, Vrije toegang tot het zwembad

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Familie "Big Snack", Family Arts
& Crafts, Familie show tijd, Familietoernooien en games,
Familie waterplezier, Vrije toegang tot het zwembad,
Vrije toegang tot de faciliteiten van de golfclub van het
Resort, Vrije toegang tot padelbanen, Vrije toegang tot de
tennisbanen

11 tot en met
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Familie "Big Snack", Family Arts
& Crafts, Familie show tijd, Familietoernooien en games,
Familie waterplezier, Vrije toegang tot het zwembad,
Vrije toegang tot de faciliteiten van de golfclub van het
Resort, Vrije toegang tot padelbanen, Vrije toegang tot de
tennisbanen

Activiteiten op aanvraag

Kinderservices
Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Leeftijd

Club Med Baby Welkom, Gemakkelijke aankomst

Babysitten

2 tot en met
3 jaar

Gemakkelijke aankomst

Avondservice, Babysitten

4 tot en met
10 jaar

Gemakkelijke aankomst

Babysitten

11 tot en met
17 jaar

Gemakkelijke aankomst

*op aanvraag

7

Publicatiedatum: 06/01/2023 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.

∑ SPANJE – MAGNA MARBELLA

Restaurants

Restaurants
Bars
HOOFDRESTAURANT
Hoofdbar
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Suenos
Hoofdrestaurant
Met uitzicht op zee vanaf het terras of eetzalen met airconditioning, kunt u kiezen
uit een aanbod van internationale gerechten of lokale delicatessen en kijken hoe
de chef-koks gastronomische gerechten voor u bereiden. Het restaurant heeft ook
een Baby Corner, waar maaltijden worden geserveerd aan onze jongste gasten.

BAR SIERRA BLANCA
Zen Pool bar

Tierra Gourmet Lounge

BAR GOURMET LOUNGE
Gourmet Lounge Bar

De Gourmet Lounge verwelkomt gasten de hele dag door. Zin in een laat ontbijt?
Wat tapas, diner met bediening aan tafel (reserveren verplicht) en het beste van
de lokale keuken, of een Spaanse wijnproeverij workshop (op aanvraag)? Verwen
uzelf en geniet van de loungesfeer en livemuziek in de ruimte.

Gourmet Lounge
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Categorie

Superior
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Naam

Minimale
oppervlakte
(m²)
Superior kamer - Zeezicht 30

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-2

Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele wastafel,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Apart toilet
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Apart toilet,
Haardroger, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Dubbele
wastafel, Make-up spiegel
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Make-up spiegel

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Superior kamers met
tussendeur - Zeezicht

60

1-4

Superior familiekamer
met tussendeur naar
een Superior kamer

75

1-5

Superior Kamer - Uitzicht 75
op Zee met tussendeur
naar Familie Superior
Kamer - Zeezicht

1-5

Superior familiekamer

45

1-3

Superior Familiekamer
- Zeezicht

45

1-3

Superior kamer

30

1-2

Superior kamer met
tussendeur naar een
Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

60

1-4

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice
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Accommodatie

Categorie

Naam

Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

Deluxe

Suite

10

Minimale
oppervlakte
(m²)
30

Highlights

Capaciteit

Badkamer

1-2

Douche, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Dubbele wastafel, Apart
toilet, Make-up spiegel
Douche, Dubbele wastafel,
Haardroger, Gastenset
met merkproducten
(shampoo, douchegel,
crème enz), Apart toilet,
Make-up spiegel
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
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...)
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...)
Ligbad, Douche, Dubbele
wastafel, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)

Superior kamers
met tussendeur

60

3

Superior kamers
met tussendeur

60

1-4

Deluxe kamer - zeezicht

45

Salonhoek

1-2

75
Deluxe kamer met
tussendeur naar een
Superior kamer - Zeezicht

Salonhoek

1-4

90
Suite met tussendeur
naar een Superior kamer
- Zeezicht, Horizon

Living Room

1-4

Suite - Zeezicht

Living Room

1-2

60

Materiaal en services

Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Bagageservice,
Zwembadhanddoek, 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,
Voorrang op reserveringen
in de Club Med Spa, Kamer
wordt in orde gebracht voor
de nacht, Wasserijservice (met
toeslag), Schoonmaakservice,
Zwembadhanddoek, Premium
wifi, Voorrang op reserveringen
in de Gourmet Lounge,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Ligbad, Douche, Dubbele
wastafel, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
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Accommodatie

Categorie

Naam

Suite - zeezicht,
Panoramisch

Minimale
oppervlakte
(m²)
60

90
Suite met tussendeur
naar een Superior kamer
- Zeezicht, Horizon
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Highlights

Capaciteit

Badkamer

Living Room

1-2

Living Room

1-4

Ligbad, Douche, Dubbele
wastafel, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Ligbad, Douche, Dubbele
wastafel, Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)

Materiaal en services
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Maak uw vakantie nog specialer*

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
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Maak uw vakantie nog specialer*

Excursies
• Nature getaways : Flamenco-avond Chiringuito Estepona / Ronda en de witte dorpen route / De geheime routes van
de Sierra de los Nieves

• Verbinden met cultuur : Mijas / Ronda / Granada en Flamenco / Malaga, de nieuwe culturele hoofdstad! / Het
Alhambra, juweel van Granada

• Avontuur & adrenaline : El Caminito del Rey: trekking tussen de lucht en de aarde / Andalusische aroma’s en smaken
/ Catamaran langs de Costa del Sol / Guadalmina, riviertrekking, een combinatie van plezier en recreatie

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED MAGNA MARBELLA
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
15u
10u
Tijden van aankomst / vertrek uit het Resort: voor alle verblijven,
aankomst tussen 15.00 en 20.00 uur. G.M®s die vroeg aankomen,
kunnen tegen extra kosten lunchen, afhankelijk van beschikbaarheid.
De kamers zijn beschikbaar vanaf de namiddag. Kamers te verlaten om
10.00 uur op de dag van vertrek, vertrek uit het Resort om 15.00 uur
(ontbijt en lunch inbegrepen). Als een van deze tijden veranderen,
nemen wij contact met u op.
TRANSFERS
Transfer van en naar Malaga Costa del Sol Airport (40 min.)
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