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• Adem de zuivere geur van 
dennenbomen in aan de voet van 
de skipistes

• Genieten van de verwarmde 
binnen- en buitenzwembaden en 
de luxe van de Club Med Spa by 
Sothys

• Kies uw outdoorsport naast skiën: 
wandelen op sneeuwschoenen, 
Nordic walking of hiking.

• Zie uw kinderen stralen als ze hun 
ster krijgen.

Resort highlights
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Accommodatie
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Frankrijk

Peisey-Vallandry

Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Junior Superior familiekamer - Balkon 30 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Balkon 1 - 3

Junior Superior Familiekamer - Met 
tussendeur en balkon 60

Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Afzonderlijke 
Salon, Balkon

4 - 6

Family Superior Room - Balcony 33 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Balkon 1 - 4

Junior Superior familiekamer - Balkon 
met uitzicht 30

Zicht op de bergen of zicht 
op de vallei, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Balkon

1 - 3

Junior Superior familiekamer - Balkon 
met uitzicht 60

Zicht op de bergen of zicht 
op de vallei, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Afzonderlijke Salon, Balkon

4 - 6

Superior familiekamer - Balkon met 
uitzicht 33

Zicht op de bergen of zicht 
op de vallei, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Balkon

1 - 4

Superior Kamer 30 1 - 2

Superior kamer - Balkon 30 Balkon 1 - 2

Superior Junior familiekamer 30 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen 1 - 3

Superior familiekamer 33 Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen 1 - 4

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 30 1 - 2

Superior Familiekamer - Toegankelijk 
voor mensen met een beperkte mobiliteit 51 Afzonderlijke slaapruimte voor 

de kinderen, Balkon 1 - 4

Superior Junior familiekamers - Met 
tussendeur 60

Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Afzonderlijke 
Salon

4 - 6

Superior kamer - Toegankelijk voor 
personen met beperkte mobiliteit - 
Balkon

30 Balkon 1 - 2

Junior Superior familiekamer - 
Toegankelijk voor personen met beperkte 
mobiliteit - Balkon met uitzicht

51

Zicht op de bergen of zicht 
op de vallei, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Balkon

1 - 3

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie

•  Bank
•  Waterkoker
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Frankrijk

Peisey-Vallandry

Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer 30 Zicht op de bergen of zicht op 
de vallei, Salonhoek, Balkon 1 - 2

Deluxe kamer - Zicht op het dal 30 Zicht op de vallei, Salonhoek 1 - 2

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Verwarmd handdoekrek

Services
•  Bagageservice
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Frankrijk

Peisey-Vallandry

Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zicht op het Dal, Terras 60
Zicht op de bergen of zicht 
op de vallei, Living Room, 
Furnished balcony or terrace

1 - 3

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Dubbele wastafel
•  Badjas
•  Pantoffels
•  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
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  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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Frankrijk

Peisey-Vallandry

Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Ski

Lessen voor 
ieder niveau 
(Engels / Frans) / 
Ervaren sporter / 
Groepslessen alle 
niveaus

4 jaar oud

Bergwandelen Groepslessen alle 
niveaus

Snowboard
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

12 jaar oud

Activiteiten op de 
wintersportbestemming* ✓

Pool* ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Frankrijk

Peisey-Vallandry

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Buitenzwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop heeft een binnen- en 
buitenbad en is voorzien van teakhouten ligstoelen.

Diepte (min./max.): 1m / 1.4m

Frankrijk

Peisey-Vallandry

Zwembaden Club Med Spa by SOTHYS*

Sothys is de godin van de schoonheid en wijdde zich aan de vrouw om haar 
schoonheid en geluk te bewaren. Ontdek digi-esthétique®, een exclusieve 
massagetechniek waardoor u ontsnapt aan de realiteit en volledig tot rust komt.

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avondactiviteiten, Shows, 
Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med®

ESF-groepsskilessen voor 
kinderen, Snowboardlessen 
"Kids & Teens" door 
ESF-instructeurs, 
Avondactiviteiten, Shows

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

ESF-groepsskilessen voor 
tieners, Snowboardlessen 
"Kids & Teens" door ESF-
instructeurs, Shows, Multi 
Snow Sports-programma 
voor tieners

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en 
met 3 jaar

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

4 tot en 
met 10 jaar

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

11 tot en 
met 17 jaar

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

Family Spa

*op aanvraag
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Frankrijk

Peisey-Vallandry

Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar 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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Restaurant ’Vanoise’
Hoofdrestaurant

Restaurant ’Pierra 
Menta’
Specialiteitenrestaurant

Het volledig opnieuw ingerichte en ruimere 
hoofdrestaurant, met de herwerkte inrichting 
in bergstijl, combineert op subtiele wijze 
onbehandelde materialen: gehouwen steen 
samen met de stammen van berkenbomen en de 
zichtbare houten balken. Deel al uw maaltijden 
als gezin in deze gastvrije, moderne ambiance. 
Bij mooi weer kunt u van uw lunch genieten op 
het terras met uitzicht op de bergen. Wilt u eten 
klaarmaken voor kleine kinderen, dan beschikt 
de Baby Corner over alle faciliteiten die u nodig 
hebt.

Tijdelijk geloten in april 2022.
Met een centrale open haard, houten structuur, 
grote ramen en gezellige fauteuils, is de plaats 
een viering van de typische Savoyaardse 
bistro-stijl. Van een hapje tot een diner, u kunt 
de specialiteiten van de Savoie zelf komen 
proberen. Traditionele gerechten, schotels 
delen, lokale producten... het eten is zowel 
heerlijk als verfijnd. Op de wijnkaart staan 
regionale wijnen, met name die welke biologisch 
zijn geproduceerd. Je kunt er ook genieten 
van smaakvolle lokale bieren, want de regio 
herbergt veel ambachtelijke brouwers. Vanaf 
het terras kunt u genieten van het uitzicht over 
de hele Tarentaise-vallei en de toppen van het 
Beaufortain-massief. Een gezicht waar u nooit 
genoeg van krijgt.

Frankrijk

Peisey-Vallandry

Bars
Aiguille Grive
Hoofdbar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Peisey-Vallandry

PARADISKI

Plattegrond skigebied

1600m
Ski-in / Ski-out Resort

3250m
Maximale hoogte

1200m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

36 79 137 12425
km

Skipistes
130

Langlaufpistes

153 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED PEISEY-VALLANDRY LIEU DIT PLAN PEISEY
PEISEY NANCROIX, Savoie - Peisey-Vallandry
73210, Frankrijk

 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 verblijfsarrangementen geldt een aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur.
• Bij vroegere aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het resort de lunch gebruiken (met 
toeslag).
• Kamer ’s middags beschikbaar.
• 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 Grenoble-St Geoirs (140 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (100 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Genève-Cointrin (180 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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