Marrakech la
Palmeraie
Marokko

Een oase van rust, vlakbij Marrakesh

Resort highlights
• Oefen uw drive op de 18-holes* golfbaan
aan de voet van het Atlasgebergte
• In de mini-riad maken kinderen kennis
met de woestijn en karavanen
• Genieten van de Marokkaanse keuken in
restaurant El Kebir
• Ontspannen in Spa* CINQ MONDES of de
souks van Marrakech ontdekken
• Geniet van een intieme sfeer van uw
privétuin bij uw Suite in de luxe Zone 5∑*
• Geniet van uw favoriete sport,
paardrijden

∑ MAROKKO – MARRAKECH LA PALMERAIE

CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE
SIDI YAHYA LA PALMERAIE, MARRAKECH, Upper Atlas
44 000, Morocco

Samenvatting
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

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

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen

Golf

Paardrijden*

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Kennismaking /
Groepslessen alle
niveaus / Ervaren
sporter / Alle
niveaus

ü

Alle niveaus

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

8 jaar oud

Altijd

6 jaar oud

Altijd

Tennis

Groepslessen alle
niveaus / Alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Yoga by Heberson

Groepslessen alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Circus Trapeze

Groepslessen alle
niveaus

4 jaar oud

Altijd

Mountainbike

Kennismakingsles
in groep

16 jaar oud

Altijd

Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

Altijd

ü

Ontspanning

Altijd

Groepslessen alle
Activiteiten in het zwembad
niveaus

16 jaar oud

Altijd

Boogschieten

Kennismakingsles
in groep

6 jaar oud

Altijd

Team sports*

Vrije toegang

8 jaar oud

Altijd

Badminton

Vrije toegang

Altijd

Bridgesalon

Vrije toegang

Altijd

Kookdemonstratie

Vrije toegang

Altijd

ü

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

Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Taallessen

Vrije toegang

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Informatiesessies over het
gastland

Vrije toegang

Altijd

Tafeltennis

Vrije toegang

Altijd

Excursion*

ü

ü

Altijd

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

Zwembaden
HOOFDZWEMBAD

STILTE ZWEMBAD

Buitenzwembad

Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 0.6m /
1.6m

Verwarmd – From November
to April.

Dit zoetwaterbad in de vorm
van een binnenmeer is gunstig
gelegen in het centrum van
het Resort. Er zijn teakhouten
ligstoelen, parasols en douches
aanwezig.

Diepte (min./max.): 1.5m /
1.5m
Rust en kalmte zijn de
sleutelwoorden voor dit
zoetwaterzwembad voor
volwassenen en voor
jonge mensen ouder dan
16 vergezeld door een
volwassene.

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad
Verwarmd – From November
to April.
Dit zwembad (kinderbadje
van 30cm diep) ligt in de Mini
Club Med® van Marrakech
la Palmeraie. Toegankelijk
voor kinderen tijdens de
openingsuren van de Mini Club
Med®.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

Avondactiviteiten, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen, Shows

4 tot en met
10 jaar

Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten,
Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen,
Avondactiviteiten, Shows

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen,
Shows

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data
Altijd

Altijd
Van 18-12-2022 naar 27-01-2023
Spa voor Tieners

Van 05-02-2023 naar 10-03-2023
Van 26-03-2023 naar 10-11-2023

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Snacktime, Vrije toegang tot het
zwembad, Family Shows

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Creatieve en artistieke
activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes,
Waterspelletjes, Vrije toegang tot het zwembad, Free access
to tennis courts, Free acces to golf Resort's facilities, Family
Shows

Activiteiten op aanvraag

Club Med Amazing Family!, Creatieve en artistieke
activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes,
11 tot en met
Waterspelletjes, Vrije toegang tot het zwembad, Free access
17 jaar
to tennis courts, Free acces to golf Resort's facilities

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderservices
Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Leeftijd

Club Med Baby Welcome®

Babysit

2 tot en met
3 jaar

Easy Arrival

Avondactiviteiten, Babysit

4 tot en met
10 jaar

Easy Arrival

Babysit

11 tot en met
17 jaar

Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurants

Restaurants
Bars
BAR ’PACHA’
Hoofdbar
CAFÉ MAURE
Bar
ZWEMBADBAR
Zwembad bar
EXCLUSIVE COLLECTION RIAD
BAR
Exclusive Collection Bar

Restaurant ’La Palmeraie’
Hoofdrestaurant
In het hart van Club Med’s Marrakech Resort is restaurant La Palmeraie de plek
om te ontspannen met vrienden en familie na de activiteiten of excursies van
de dag. Geniet van de heerlijke internationale gerechten van La Palmeraie op
het charmante terras met bloeiende struiken en vijvers. Er is een speciale late
lunchservice voor golfers, en een babyhoek voor ouders om baby’s maaltijden
te bereiden.

El Kebir
Specialiteitenrestaurant
Restaurant El Kebir is wegens renovatie tot 2 april 2022 gesloten.
Restaurant El Kebir bevindt zich in het Palmeraie gebied van het Resort en
verwelkomt u de hele dag vanaf 10.00 uur in een authentiek Marokkaans decor.
U kunt ontbijten, laat lunchen of genieten van ons snackaanbod tot 19 uur.
’s Avonds, wanneer de sterren zichtbaar worden, kunt u er op reservering dineren
om alle smaken en geuren van de Marokkaanse keuken te ontdekken.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Highlights

Superior kamer - Tuin

Minimale
oppervlakte
(m²)
27

Superior kamer

27

Salonhoek

1-3

Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

27

Salonhoek

1-3

Superior kamers
met tussendeur

54

Salonhoek

4-6

Deluxe kamer

30

Afzonderlijke Salon

1-2

Categorie

Naam

Superior

Deluxe

9

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-3

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

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Bagageservice,
Op aanvraag bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Minimale
oppervlakte
(m²)
42

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Afzonderlijke Salon

1-3

Ligbad, Douche,
Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
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, Gratis lunch
voor G.M.s® die vóór 15:00
uur aankomen, Bagageservice
in de kamer, Zwembad enkel
toegankelijk voor G.M.s®
die in de Suites logeren,
Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Exclusieve
hotelservice, Kamer wordt in
orde gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Roomservice met
toeslag van 11u tot 23u, Premium
wifi, Voorrang op reservering
bij specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)

Suite ’Exclusive
Collection’ Zone Terras, gerenoveerd

42

Afzonderlijke Salon

1-2

Suites ’Exclusive
Collection’ Zone, met
tussendeur - Tuin,
gerenoveerd

84

Afzonderlijke Salon

2-5

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

Categorie

Naam

Exclusive
Collection
Zone

Suite ’Exclusive
Collection’ Zone Tuin, gerenoveerd

10

Champagne per glas
geserveerd vanaf 18.00 uur in
de privélounge, Gratis lunch
voor G.M.s® die vóór 15:00
uur aankomen, Bagageservice
in de kamer, Zwembad enkel
toegankelijk voor G.M.s®
die in de Suites logeren,
Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Voorrang
op reserveringen in de Club Med
Spa, Exclusieve hotelservice,
Kamer wordt in orde gebracht
voor de nacht, Wasserijservice
(met toeslag), Strandlaken,
Roomservice met toeslag van
11u tot 23u, Premium wifi,
Voorrang op reservering bij
specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Categorie

Naam

Suite ’Exclusive
Collection’ Zone Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit,
gerenoveerd

11

Minimale
oppervlakte
(m²)
42

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Afzonderlijke Salon

1-3

Ligbad, Douche,
Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
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, Gratis lunch
voor G.M.s® die vóór 15:00
uur aankomen, Bagageservice
in de kamer, Zwembad enkel
toegankelijk voor G.M.s®
die in de Suites logeren,
Inclusief roomservice voor
het continentaal ontbijt,
Voorrang op reserveringen in
de Club Med Spa, Exclusieve
hotelservice, Kamer wordt in
orde gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Schoonmaakservice,
Roomservice met toeslag van
11u tot 23u, Premium wifi,
Voorrang op reservering bij
specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Exclusive Collection Zone
Deze intieme oase met een exclusief zwembad en een bar is perfect voor degenen die
op zoek zijn naar privacy en Marokkaanse levenskunst.

Roomservice voor een continentaal ontbijt is bij alle kamers inbegrepen.
De conciërgeservice, om ervoor te zorgen dat u een perfect verblijf in Club Med
heeft:
- Bevoorrechte toegang tot de all-inclusive activiteiten en services in het Resort
(voorrangsoeking bij het specialiteitenrestaurant, enz.);

Faciliteiten

- Een toegewijde contactpersoon voor de à la carte services aangeboden door het
Club Med Resort (behandelingen in CINQ MONDES Spa in Club Med**, roomservice*(1),
babysit*(2), wasservice*, excursies op maat*, enz.);

EXCLUSIVE COLLECTION ZONE
PRIVÉZWEMBAD
Bij dit zoetwaterbad met overloop
zijn ligstoelen, parasols en douches
aanwezig. Dit zwembad is exclusief
gereserveerd voor gasten van le
Riad.

- Deskundig advies over de excursies*, activiteiten*, uitstapjes*, buiten het Resort;
Barservice met champagne ’s avonds inbegrepen(3);
Minibar dagelijks aangevuld met frisdrank;
Wifi-toegang in de lounge;
Privétransfer van de luchthaven naar het Resort (4).

(1) Inclusief roomservice voor continentaal ontbijt
(2) Club Med biedt op verzoek een lijst met babysitservices, maar is niet verantwoordelijk voor de geleverde services.
(3) Alleen bepaalde merken, geserveerd per glas, vanaf 18 uur. Alcohol kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
(4) Alleen voor GM®’s met een Transferpakket * Tegen meerprijs
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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
Sommige excursies zijn tijdelijk niet mogelijk, bekijk onze website voor meer informatie

• Nature getaways : High Atlas hike / Highlands, lakes and desert / Highlands, lakes and desert - In Russian / Marvellous
Marrakesh / Marvellous Marrakesh - In Russian / Mountains and Valleys of the Atlas / Ourika, Berber souk / Starry night
option / The Kasbah Route

• Verbinden met cultuur : Essaouira, the White City / Encounter in Unknown Lands / Marrakesh in lights / Souking in
Marrakesh / Tailor-made Marrakesh

• Avontuur : Buggy ride / Camel ride / Driving school with competion buggy / Quad ride
• Op maat gemaakt : A break in the desert / Dinner and evening under the stars / My Explore Bag / Alternative
Marrakech / Berber adventure

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
3 pm
10 am
Tijdschema aankomst/vertrek van het resort:
Standaard weekarrangement (zondag-zondag) of een alternatief
weekarrangement (een verblijf van 7 nachten of minder dan 7 nachten,
me een andere aankomstdag dan zondag):
> 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 10.00 uur - vertrek uit het
resort om 15.00 uur (ontbijt en lunch inbegrepen).
TRANSFERS
Transfer van en naar de luchthaven van Marrakech (20 min.)
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