
Dominicaanse Republiek

Michès Playa 
Esmeralda

• Een eco-chic Resort op een 
ongerepte locatie, ver weg van alle 
drukte, een zeer exclusieve plek 
midden in een riante palmentuin 
en omringd door het tropische 
regenwoud.

• De ideale uitvalsbasis om de 
mooiste sites van de Dominicaanse 
Republiek te ontdekken.

• Beleef een onvoorstelbaar 
luxueuze ervaring in dit Exclusive 
Collection Resort.

• Het eerste Club Med Resort met 
vier zones.

Resort highlights
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Deluxe
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Zen Oasis, Emerald 
Jungle 45 Zicht op de tuin, Salonhoek, 

Furnished balcony or terrace 1 - 2

Deluxe kamers met tussendeur - Explorer 
Cove 90 Zicht op de tuin, 

Gemeubileerd terras 3 - 6

Deluxe kamers met tussendeur - 
Caribbean Paradise 90 Zicht op de tuin, 

Gemeubileerd terras 3 - 6

Deluxe kamer - Explorer Cove 45 Zicht op de tuin, Salonhoek, 
Gemeubileerd terras 1 - 3

Deluxe kamer - Caribbean Paradise 45 Zicht op de tuin, Salonhoek, 
Furnished balcony or terrace 1 - 3

Deluxe Familiekamer - Explorer Cove 56
Zicht op de tuin, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Furnished balcony or terrace

1 - 5

Deluxe kamer - Toegankelijk voor gasten 
met beperkte mobiliteit, Explorer Cove 45 Zicht op de tuin, Salonhoek, 

Gemeubileerd terras 1 - 3

Deluxe kamer - Toegankelijk voor gasten 
met beperkte mobiliteit, Caribbean 
Paradise

53 Zicht op de tuin, Salonhoek, 
Gemeubileerd terras 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Broadcast systeem
•  USB-poort
•  Gratis WIFI basisverbinding
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

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

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

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

Services
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Exclusieve hotelservice
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  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

Junior Suite - Zeezicht, Caribbean 
Paradise 53 Zicht op zee, Living Room, 

Furnished balcony or terrace 1 - 3

Suite – Strandzijde, privézwembad, king-
size bed, Archipelago 70

Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Terras met zwembad 
voor privégebruik

1 - 2

Familiesuite - Strandzijde, Explorer Cove 100

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

1 - 6

Penthouse Familiesuite - Strandzijde, 
Explorer Cove 100

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Living Room, Gemeubileerd 
balkon

1 - 6

Junior Familiesuite - Zeezicht, Explorer 
Cove 63

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Furnished balcony or terrace

1 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Broadcast systeem
•  USB-poort
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

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

Services
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Exclusieve hotelservice
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Bagageservice
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Archipelago 
(Volwassenen)
Een romantische cocon aan de oceaan, ideaal voor 
stelletjes die op zoek zijn naar het ultieme vleugje 
exclusiviteit, met een privéstrand en luxe services.

Our special services

Elke kamer heeft een eigen privézwembad. 

Exclusieve toegang tot een privégedeelte van het strand.
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Caribbean Paradise
Het Caribbean Paradise verwelkomt iedereen met een 
levendige en feestelijke eilandsfeer, dicht bij het grote 
zwembad en de Beach Lounge.
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Emerald Jungle 
(Volwassenen)
Genesteld in weelderige natuur, vlakbij het Zen Zwembad 
en fitness- en spafaciliteiten, is deze serene omgeving 
perfect voor wellnessliefhebbers.

Our special services

U bevindt zich in het hart van de Zen Oasis genesteld tussen weelderige 
tropische vegetatie. Geniet van de rust van deze adult-only ruimte en geniet 
van de omgeving die bewust is ontworpen rond de natuurlijke omgeving.
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Explorer Cove (Families)
De Explorer Cove, die dicht bij de kinderclubs en 
sportfaciliteiten ligt, is de perfecte setting voor leuke 
familie-avonturen.

Our special services

De Family Suites zijn gelegen in de La Perla zone, in het centrum van Explorer 
Cove. La Perla biedt een bar en een zwembad alleen voor gezinnen en is de 
ideale ruimte voor zowel kinderen als volwassenen. 

Aanvullende services in de Family Suites: 

• De conciërgeservice, die prioriteit heeft om uw verblijf in Club Med perfect 
te maken. 

• De minibar wordt dagelijks aangevuld met frisdranken. 

• Premium wifi-toegang in alle suites en in de lounge.
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Kitesurfen (in de zomer)* Alle niveaus ✓ 13 jaar oud

Wingsurfen Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Stand Up Paddle Alle niveaus 8 jaar oud

Kayaking Vrije toegang 16 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)

Yoga

Kennismakingsles 
in groep / 
Groepslessen 
alle niveaus / 
Gevorderde / Alle 
niveaus

4 jaar oud

Cooking lessons Alle niveaus

Circus Trapeze Alle niveaus 4 jaar oud

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud

Klimmen (lessen) Alle niveaus 4 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Dansen (lessen) Kennismaking

Entertainment Alle niveaus 16 jaar oud

Pickleball ✓ 4 jaar oud

Team sports Alle niveaus 8 jaar oud

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 8 jaar oud

Midgetgolf Vrije toegang

Jeu de boules Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Tubing* Vrije toegang ✓

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

Kinderzwembad
Buitenzwembad

Familiezwembad
Buitenzwembad

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterzwembad is ideaal gelegen in het centrum 
van het Resort.

Diepte (min./max.): 0.2m / 1.3m

Kikkerbad en bassin: uw kinderen maken plezier in het 
water (indien zij ingeschreven zijn in de Petit Club Med® 
en Mini Club Med). Dit leuke waterpark is een speelterrein, 
sportveld en rustplaats waar de kleinste G.M.s® verkoeling 
zoeken.

Een zwembad dat uitsluitend toegankelijk is voor ouders en 
kinderen die in "La Perla" logeren.

Diepte (min./max.): 0.3m / 1.2m

Ontspanning en rust: dat is wat u vindt in het 
zoetwaterzwembad dat enkel toegankelijk is voor 
volwassenen vanaf 18 jaar.

Tijdelijk gesloten van 21 tot en met 31 mei 2022.

Diepte (min./max.): 0.2m / 1.4m

Dominicaanse Republiek

Michès Playa Esmeralda

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 : 
Montaña Redonda Express / Walvissafari in de baai van Samaná

Verbinden met cultuur : 
Verborgen schatten van los Haitises / Weelderige landschapsexpeditie / Cacao en 
El Seibo reis

Avontuur : 
Esmeralda fours wheels adventure / Duiken / Privégids

Op maat gemaakt : 
Zeilcruise naar Playa Esmeralda / Helikoptertour / Privé boottocht

*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®*

Avondactiviteiten, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen, Show Time

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Boogschieten 
groepslessen, Vliegende 
trapeze groepslessen, 
Tennis groepslessen, 
Avondactiviteiten, Show 
Time, The Little Gardeners' 
House

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med 
Passworld®

Boogschieten groepslessen, 
Vliegende trapeze 
groepslessen, Tennis 
groepslessen, Show Time

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar

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

4 tot en 
met 10 jaar

Boomparcours, Club Med Amazing Family!, Family 
Yoga, Vrije toegang tot het zwembad, Family Show, 
Waterpolo, Snacktime, Creatieve en artistieke 
activiteiten, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, 
Vrije toegang tot tennisbanen

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Yoga, Vrije 
toegang tot het zwembad, Waterpolo, Snacktime, 
Creatieve en artistieke activiteiten, Toernooien 
& spelletjes, Waterspelletjes, Vrije toegang tot 
tennisbanen

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® (vanaf de geboorte tot 
23 maanden), Easy Arrival Pyjamas Club®

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Pyjamas Club®

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Pyjamas Club®

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant

Coal & Copper Steak House
Specialiteitenrestaurant Secret Chocolate Room

Familierestaurant

Proef een verfijnde keuken met veel variatie in onze drie 
eetkamers. Iedere ruimte heeft een eigen karakter en 
aankleding: strakke lijnen in blauwtinten voor de eetkamer 
die enkel toegankelijk is voor volwassenen. Jungle Spirit 
en tropische invloeden voor de twee andere. Verwonder 
uw smaakpapillen en uw ogen: ontdek de thematische 
buffetten met een explosie van smaken en kleuren.

Het Steak House is uitgevoerd in cabines van hout, metaal 
en leer en is een ode aan design in stedelijke stijl. De chef-
koks van het restaurant zijn gespecialiseerd in het grillen op 
houtskool en tonen hun vaardigheden tijdens een "asado", 
een grill die beroemd is geworden in Argentinië. Alleen 
geopend voor diner. Reserveren verplicht en met toeslag.

Welcome to this children’s paradise! Keep your eyes peeled 
as the chocolate room is hidden in the children’s section 
of the main restaurant and the access code to get in is 
somewhere on the menu! This confectionery filled treasure 
room exudes a deliciously sweet atmosphere. Fruits and 
marshmallows for dipping in the chocolate fountain will 
have the children jumping for joy!

Beach Lounge Restaurant
Strandrestaurant

Als u een liefhebber van zeevruchten bent, dan is dit de plek 
voor u. Dit restaurant ligt aan het strand, direct tegenover 
het kristalheldere water van de oceaan. Het is de hele 
dag open voor gasten die op zoek zijn naar de Caribische 
sfeer. Geniet van een romantisch diner voor twee, of een 
levendige avond met vrienden en familie op het ruime dek 
met een adembenemend uitzicht op de oceaan.

Dominicaanse Republiek

Michès Playa Esmeralda

Bars
Beach Lounge Bar
Beach Bar

Koffiebar – Paradis Caribéen
Koffiezaak

Hoofdbar
Hoofdbar

El Limon Bar
Zwembad bar

La Perla Bar
Zwembad bar

Wijnkelders van La Cava
Wine Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
Club Med Michès Playa Esmeralda
Michès
24000, Dominicaanse Republiek

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:
Voor alle verblijven: aankomst tussen 15 uur en 20 uur. Als u eerder aankomt heeft u de 
mogelijkheid om te lunchen (met toeslag). Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid in het 
Resort.
U kunt ’s middags in uw kamer.
Op de laatste dag van uw verblijf vragen wij u om uw kamer om 10 uur te verlaten: u kunt 
uiteraard van alle services van het Resort blijven genieten. Als u om 15 uur vertrekt zijn 
ontbijt en lunch inbegrepen.
Als het programma wijzigt worden de nieuwe reistijden meegedeeld via de receptie.

 Transfers
Luchthaven van Punta Cana (75 min.)
Luchthaven van Saint Domingue (180 min.)
Luchthaven van La Romana (120 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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