
◆  With Luxury Space

Canada

Quebec Charlevoix

• Verken een regio met een 
ongerepte natuur

• Kom met het hele gezin naar dit 
Resort voor alle leeftijden

• Geniet van de gastronomische 
geneugten van Quebec terwijl u 
de St Lawrence River voorbij ziet 
stromen

• Ontdek de Nordic Spa met 
buitenbaden

• Beoefen winterse sporten en 
tal van andere activiteiten. Een 
paradijs voor skiërs en niet-skiërs

Resort highlights
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Deluxe

Superior

Exclusieve Collection Space

Canada

Quebec Charlevoix

Accommodatie
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Superior
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer 30 Ruimte voor kinderen, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Uitzicht op de rivier 30
Zicht op de rivier, Ruimte 
voor kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 3

Superior kamers met tussendeur 60 Gemeubileerd balkon 4 - 6

Superior kamers met tussendeur - 
Uitzicht op de rivier 60 Zicht op de rivier, 

Gemeubileerd balkon 4 - 6

Superior familiekamer - Uitzicht op de 
bergen 34

Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 4

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 38 Ruimte voor kinderen, 

Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit, Uitzicht op de 
rivier

38
Zicht op de rivier, Ruimte 
voor kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 3

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  USB-poort
•  Verwarming

Badkamer
•  Dubbele wastafel
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Drycleaning service (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Uitzicht op de rivier 38 Zicht op de rivier, Salonhoek, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Deluxe kamers met tussendeur - Uitzicht 
op de rivier 76 Zicht op de rivier, Salonhoek, 

Gemeubileerd balkon 4 - 6

Deluxe Familiekamer - Uitzicht op de 
rivier 45

Zicht op de rivier, 
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 5

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  USB-poort
•  Verwarming

Badkamer
•  Ligbad
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

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

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

Services
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Zwembadhanddoek
•  Drycleaning service (met toeslag)
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◆  Luxury Space

Kies voor een unieke en intieme ervaring in de 
Espace Exclusive Collection

Your Exclusive Collection Services

   Luxe Suites

   Privéjacuzzi

   Privéloungebar

   Privéskiroom

   Conciërgeservice

   Toegang tot het hele Resort

Overdekte parkeerplaats
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Exclusieve Collection Space

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Exclusive Collection Space Suite - 
Accessible, River View 50

Zicht op de rivier, 
Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon

1 - 2

Exclusive Collection Space Suite - 
Uitzicht op de rivier 50

Zicht op de rivier, 
Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon

1 - 2

Exclusive Collection Zone Familiesuite - 
Uitzicht op de rivier 68

Zicht op de rivier, 
Afzonderlijke kamers, 
Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon

1 - 5

•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Verwarming
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Ligbad
•  Badjas
•  Pantoffels
•  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

•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 
transferpakket

•  Privéjacuzzi voor G.M.s® die verblijven 
in de Exclusive Collection Zone

•  Inclusief roomservice voor het 
continentaal ontbijt

•  Voorrang op reserveringen in de Club 
Med Spa

•  Privé bar & snacking opties bij de 
persoonlijke hotelservice

•  Exclusieve hotelservice
•  Premium wifi
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Zwembadhanddoek
•  Drycleaning service (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Bergwandelen Kennismakingsles 
in groep 12 jaar oud

Ski
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

4 jaar oud

Snowboard
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

8 jaar oud

Schaatsen ✓ 4 jaar oud

Sleeën* Alle niveaus ✓ 10 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

Groepslessen 
alle niveaus / 
Groepslessen voor 
Ervaren sporters

16 jaar oud

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Circus Trapeze Alle niveaus 4 jaar oud

Gewichts- en cardioruimte Vrije toegang 18 jaar oud

Excursion* ✓ ✓

Entertainment ✓

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Binnenzwembad
Binnenzwembad

Het zwembad van 25 meter, met uitzicht door grote ramen 
op het omringende landschap, is ideaal om een paar 
baantjes te zwemmen. Borst crawl, schoolslag, rugslag... 
zwemmen is de ideale manier om te ontspannen na een 
dag in de vrije natuur. Het decor met een bosthema 
versterkt dat gevoel van omringd te zijn door de natuur en 
grote open ruimtes. Strijk neer in een hangmat met uitzicht 
op de St Lawrence River: één van de beste plekjes van het 
Resort. 

Een klein ondiep zwembad met waterspelletjes is perfect 
geschikt voor uw kleintjes. Hetzelfde geldt voor een potje 
verstoppertje spelen in de tipi’s naast het zwembad!

Canada

Quebec Charlevoix

Zwembaden Club Med Spa*

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

0 tot 2 jaar Baby Club Med®* Creatieve workshops, Vroeg 
leren, Wandelingen Altijd

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Creatieve workshops, Vroeg 
leren, Wandelingen, Show 
Time

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med®

Ski groepslessen door 
gediplomeerde instructeurs, 
Snowboard groepslessen 
door gediplomeerde 
instructeurs, Show Time

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Ski groepslessen door 
gediplomeerde instructeurs, 
Snowboard groepslessen 
door gediplomeerde 
instructeurs, Show Time

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Snacktime, Familietoernooien en games

11 tot en 
met 17 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, Vrije 
toegang tot het zwembad, Familietoernooien en 
games

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

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Terroir & Co
Specialiteitenrestaurant

’s Avonds krijgt La Laiterie de uitstraling van een 
familierestaurant. Hier bereiden de kinderen de maaltijd zelf 
onder de waakzame en hongerige ogen van hun geliefde 
ouders. Ze kunnen genieten van borden gevuld met fondue 
en raclette gemaakt van lokale kazen en charcuterie. Als 
toetje staan versierbare koekjes op het menu, en het 
beste van alles, de "Maple Taffy", de beroemde ijslolly van 
ahornsiroop. Een traktatie om de maaltijd mee af te sluiten!

Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant

Het buffet in het midden van het restaurant heeft de 
uitstraling van een markthal met de bleekgouden houten 
vloeren. Nadat u uw keuze hebt kunnen maken uit de 
lokale en internationale keuken, hoeft u alleen maar 
de beste plek te vinden om ervan te genieten. Keuze 
genoeg! Vijf restaurantzalen met vijf verschillende sferen: 
La Laiterie (dat ’s avonds het familierestaurant "Terroir & 
Co" wordt), La Moisson, La Légende, L’Orée des Bois en 
L’Accalmie. In iedere zaal staat één basiselement van de 
gastronomie centraal: jacht, visserij, landbouw, foerageren 
en veehouderij.

Le Chalet
Gourmet Lounge

Als een table d’hôtes met een waanzinnig uitzicht 
op de St Lawrence River belooft Le Chalet een 
unieke en intieme ervaring. Op het kruispunt van 
traditioneel en modern, vindt de culinaire kunst 
van Québec zichzelf voortdurend opnieuw uit. Bij 
elke maaltijd kunt u genieten van het elegante en 
kleurrijke decor dat openstaat voor het steeds 
veranderende uitzicht op de rivier beneden.

Canada

Quebec Charlevoix

Bars
Hoofdbar
Hoofdbar

Bar Le Chalet
Gourmet Lounge Bar

La Cave
Wine Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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LE MASSIF DE CHARLEVOIX

Plattegrond skigebied

65m
Ski-in / Ski-out Resort

806m
Maximale hoogte

36m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

19 10 16 840
km

Skipistes
9

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED QUEBEC CHARLEVOIX
Reference number 303693
1324 rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François, Quebec
G0A 2L0, Canada

 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 kamer beschikbaar tussen 15.00 uur en 20.00 uur. 
Als u vroeg arriveert, kunnen we u mogelijk een lunch serveren (tegen een extra vergoeding), afhankelijk 
van de beschikbaarheid in het Resort. 
Op de dag van vertrek dienen de kamers om 10.00 uur te zijn verlaten en dient u het Resort uiterlijk om 
15.00 uur te verlaten.

 Transfers
Luchthaven van Montreal (225 min.)
Luchthaven van Quebec (90 min.)
Quebec Airport - Shared shuttle (90 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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