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• Kiezen tussen het bruisende hart 
van het resort en de rust van de 
olijfgaard

• Naast onze golflessen, geniet 
u van intensieve lessen of een 
greenfee-arrangement op een van 
de nabijgelegen golfbanen

• Ontdek de eerste Club Med-
ruimte gewijd aan de circuskunsten, 
geïnspireerd op het beroemde 
Cirque du Soleil.

• Perfectioneren van uw service 
op de tennisbaan, dankzij de 
persoonlijke tips van onze experts

• Chillen in Club Med Spa • Ontdek de ’Club Med Play’ App, 
de eerste digitale schatjacht om 
het natuurlijke en culturele erfgoed 
van de Resort te ontdekken.

Resort highlights
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Accommodatie
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Toegang tot de tuin 18 Zicht op de tuin, 
Gemeubileerd terras 1 - 3

Superior kamer 18 1 - 3

Superior kamer - Balkon 18 Furnished balcony or terrace 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 18 1 - 2

Superior kamers met tussendeur 36 3 - 5

Superior kamers met tussendeur - Balkon 36 Furnished balcony or terrace 3 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Panoramisch uitzicht, Terras 38 Panoramisch uitzicht, Living 
Room, Gemeubileerd terras 1 - 2

Suite - Zicht op de Olijfgaard 58 Zicht op de tuin, Living Room, 
Gemeubileerd terras 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  Sofa('s)
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  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)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

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

nacht
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Sport & Activiteiten**

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Golf
Beginner / Alle 
niveaus / Ervaren 
sporter

8 jaar oud

Vliegende trapeze & circus Alle niveaus 4 jaar oud

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Padel* Kennismaking ✓ 6 jaar oud

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 5 jaar oud

Boogschieten Alle niveaus 6 jaar oud

Cardio-Training Vrije toegang 18 jaar oud

Team sports Vrije toegang 11 jaar oud

Entertainment ✓

Trimbaan 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

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Kinderzwembad
Buitenzwembad

Binnenzwembad

Dit verwarmde zwembad ligt bij de bar en de receptie en 
heeft ligstoelen, parasols en douches.

Diepte (min./max.): 0.6m / 1.8m

Relaxation and tranquility for this freshwater pool in the 
middle of the olive grove, open from april. Only for adults 
over 18.

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

Dit zwembad is gelegen in de Mini Club Med, en open 
tijdens de Mini Club openingstijden.

Diepte (min./max.): 0.5m / 0.9m

Freshwater pool reserved for adults and available only to 
G.M® who have booked treatments at Club Med Spa.

Diepte (min./max.): 0.9m / 1.7m

Frankrijk
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Zwembaden
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Club Med Spa by PAYOT*

Al bijna 100 jaar openbaart deze Franse beauty expert de natuurlijke schoonheid 
van iedere vrouw. Dr Nadia Payot liet zich inspireren door ballet om een 
‘gezichtschoreografie in 42 bewegingen’ te ontwikkelen die nog steeds de basis 
vormt van alle behandelingen. In combinatie met producten op basis van mineralen 
zorgt zij voor een revolutie in de cosmeticawereld.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Eco Beach St Cassien lake / Mediterranean escapade / Scent of the sea

Verbinden met cultuur : 
Grasse, de parfumhoofdstad / Antibes, een versterkte stad / Saint-Paul-De-Vence

Avontuur : 
Treetop adventure / Aquahike in the Gorges du Loup

Op maat gemaakt : 
So that every discovery is yours / Fragrance creation workshop / Your own Opio

*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, Show Time

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, 
Groepslessen, 
Circus groepslessen, 
Groepslessen, 
Tennis groepslessen, 
Avondservice, Show Time

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Groepslessen, 
Groepslessen, 
Circus groepslessen, 
Groepslessen, Tennis 
groepslessen, Show Time

Van 03-07-2023 naar 
26-08-2023

Van 23-10-2023 naar 11-
11-2023

Van 01-04-2024 naar 04-
05-2024

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

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het 
zwembad, Free acces to golf Resort's facilities, 
Family Show, Vrije toegang tot paddlebanen, 
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, 
Free access to tennis courts

11 tot en 
met 17 jaar

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

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 Babysitservice

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysitservice

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival, Club Med Play Babysitservice

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival, Club Med Play

*op aanvraag
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Restaurant ’Golf ’
Specialiteitenrestaurant

Tijdelijk gesloten. 
Met het schaduwrijk terras met vrij uitzicht op de olijfgaard, 
eert dit restaurant dicht bij de golfbaan de Provençaalse 
gastronomie. Reserveer ’s avonds uw diner om van 
19.30 tot 20.45 uur te genieten van een plateservice met 
lokale kleuren. 
Tot uw beschikking: een kruideniershoek met lokale 
producten* en Provençaalse wijnen* en een scala aan 
drankjes om uw dorst te lessen voor of na een rondje op 
de golfbaan. 
*A la carte 
Open van maandag tot zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur, op 
bepaalde tijden van het jaar.

Restaurant ’Estérel’
Hoofdrestaurant

L’Estérel ligt vlak naast Le Provence, dus je hebt keuze te 
over bij Opio! Open voor lunch en diner, geniet van heerlijke 
lokale en internationale gerechten vers bereid op het 
terrein. Het restaurant heeft een Baby Corner waar ouders 
maaltijden kunnen bereiden voor het jongste gezinslid.

Restaurant ’Provence’
Hoofdrestaurant

Bij Opio en Provence is het restaurant Le 
Provence een van de culinaire hoogtepunten van 
het resort. Het serveert lokale specialiteiten en 
innovatieve gerechten die kwaliteit en originaliteit 
combineren. Het panoramische terras biedt een 
prachtige open of overdekte ruimte waar u in stijl 
kunt genieten van uw maaltijd. Er is een Baby 
Corner waar ouders maaltijden kunnen bereiden 
voor onze jongste gasten.

Frankrijk
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Bars
Bar ’Croisette’
Hoofdbar

Bar ’Le Loup’
Zwembad bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED OPIO IN DE PROVENCE
CHEMIN CAMBARNIER-NORD, OPIO, Alpes Maritimes
06650, Frankrijk

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- / vertrektijd van het resort: Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 
20.00 uur. GM®’s die vroeg aankomen, kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, onder 
voorbehoud van beschikbaarheid. ’S Middags kamers beschikbaar. Kamers moeten op 
de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten, om 15.00 uur uit het resort (inclusief 
ontbijt en lunch). Als een van deze tijden verandert, worden de herziene tijden vermeld in 
uw "Holiday Rendez-Vous".

 Transfers
Luchthaven Nice (30 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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