Bintan Island
Indonesië

Adembenemde stranden en world-class golf cursussen

Resort highlights
• 2500m wit zandstrand
• Oefen uw swing op de Ria Bintan Golf
Club, een van de mooiste golfbanen* van
Azië
• Kinderen vermaken zich met de vliegende
trapeze
• Genieten van specialiteiten in restaurant
"La Terrasse"
• Volledig ontspannen in de Club Med Spa*

∑ INDONESIË – BINTAN ISLAND

CLUB MED BINTAN ISLAND
LOT A11 JALAN PERIGI RAYA, LAGOI NORTH BINTAN UTARA, Bintan
29152, Indonesia

Samenvatting
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe
maatregelen toegepast voor uw rust gecombineerd met een
fantastische vakantie.

Sport & Activiteiten
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

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

Watersport
Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Zeilen

Kennismaking

6 jaar oud

Altijd

Kayak

Vrije toegang

6 jaar oud

Altijd

Stand Up Paddle

Vrije toegang

8 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

8 jaar oud

Altijd

11 jaar oud

Altijd

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen
Golf

Alle niveaus

Yoga*

Kennismakingsles
in groep /
Groepslessen alle
niveaus

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

ü

Circus Trapeze

Alle niveaus

4 jaar oud

Altijd

Boogschieten

Kennismaking

6 jaar oud

Altijd

Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

Altijd

Tennis

Alle niveaus

4 jaar oud

Altijd

Team sports*

Vrije toegang

8 jaar oud

Altijd

ü

Ontspanning
Activiteiten in het zwembad
Badminton

ü

Kennismakingsles
in groep / Vrije
toegang
Vrije toegang

Altijd
8 jaar oud

Altijd
Altijd

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

3

Publicatiedatum: 06/01/2023 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, actuele informatie, contacteer
uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als indicatie.

∑ INDONESIË – BINTAN ISLAND

Sport & Activiteiten

Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Kooklessen*

Alle niveaus

ü

Altijd

Pool*

Vrije toegang

ü

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Kennismakingsles
in groep

Altijd

Squash

Vrije toegang

Altijd

Tafeltennis

Vrije toegang

Vrijduiken (van mei tot
oktober)

Excursion*

Altijd

ü

ü

Altijd

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

Zwembaden
HOOFDZWEMBAD
Buitenzwembad
Diepte (min./max.): 1.2m /
1.7m
Dit zoetwaterbad met
overloop heeft twee delen.
Er zijn ligstoelen, parasols en
douches aanwezig.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

0 tot 2 jaar

Familie-activiteiten

Altijd

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

Avondactiviteiten, Shows,
Creatieve workshops,
Spelletjes, Wandelen

Altijd

Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten,
Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen,
Avondactiviteiten, Shows,
Petit Chef Program®

Altijd

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

High Intensity Training,
Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen, Groepslessen,
Groepslessen, Shows

4 tot en met
10 jaar

Spa voor Tieners

Altijd

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Family Shows,
Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Free access
to golf Resort's facilities, Family Shows, Creatieve en
artistieke activiteiten, Snacktime, Toernooien & spelletjes,
Waterspelletjes, Free access to sailing, Free access to tennis
courts

11 tot en met
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Free access to
golf Resort's facilities, Creatieve en artistieke activiteiten,
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Aerial
Yoga, Free access to sailing, Free access to tennis courts

Activiteiten op aanvraag

*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
PANORAMABAR
Hoofdbar
MATAHARI BAR
Beach Bar
BAR ’SANTAI’
Zwembad bar
BAR ’BAGUS’
Night-Club Bar
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Restaurant ’Waterfall’
Hoofdrestaurant
In dit restaurant op de tweede verdieping van het hoofdgebouw van Bintan Island
worden royale internationale gerechten geserveerd. Ons koksteam maakt elke
dag een selectie slankgerechten voor degenen die op hun lijn willen letten en
biedt u ook een keuze aan lokale specialiteiten.
In de babyhoek kunnen ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden.
Dit restaurant heeft een ruimte binnen waar roken is toegestaan.

Restaurant ’Terrasse’
Ander restaurant
Vanuit dit kleine restaurant aan het water heeft u een schitterend uitzicht over de
Zuid-Chinese Zee. In dit restaurant in Bintan Island kunt u ontbijten, maar bent
u ook welkom voor een late lunch, bijvoorbeeld als u terugkomt van een rondje
golf.Op bepaalde avonden kunt u hier dineren na reservering bij de receptie van
Bintan Island. Op het terras bij deze ruimte is roken toegestaan.
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Accommodatie

Deluxe

Superior
Categorie

Naam

Superior

Superior kamer Zeezicht, Balkon

Deluxe

9

Minimale
oppervlakte
(m²)
34

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-3

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

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice,
Schoonmaakservice

Superior kamers
met tussendeur Zeezicht, Balkon

68

4

Superior kamer - Balkon

34

1-3

Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

39

1-2

Superior kamers met
tussendeur - Balkon

68
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Deluxe kamer Zeezicht, Balkon

34

1-3

Deluxe kamer Zeezicht, terras

41

Living Room

1-3

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice,
Schoonmaakservice

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

Categorie

Naam

Deluxe kamers
met tussendeur Zeezicht, Balkon

Suite

10

Minimale
oppervlakte
(m²)
68

Deluxe kamers
met tussendeur Zeezicht, Terras

82

Suite - Zeezicht, Terras

80

Highlights

Capaciteit

Badkamer
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Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Make-up
spiegel, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Bidet
Douche, Dubbele
wastafel, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Ligbad, Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)
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Afzonderlijke Salon

1-2

Materiaal en services

Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Voorrang
op reserveringen in de Club
Med Spa, Kamer wordt in
orde gebracht voor de nacht,
Wasserijservice (met toeslag),
Strandlaken, Bagageservice,
Schoonmaakservice,
Voorrang op reservering bij
specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor G.M.s®
met transferpakket, Dagelijks
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Maak uw vakantie nog specialer*

Club Med Spa by CSpa
Offering a holistic beauty concept, the CSpa creates unique well-being experiences that bring harmony to the mind and
the body.

*op aanvraag
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Maak uw vakantie nog specialer*

Excursies
• Nature getaways : Mangrove Discovery Tour / Fireflies night Tour / Sunset cruise & Seafood Dinner
• Verbinden met cultuur : North Bintan Heritage Discovery / Sea Fun Fishing Adventure
• Avontuur : Ski scooter ride / Ski scooter ride
• Op maat gemaakt : Yacht Cruise

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED BINTAN ISLAND
Geen minimum leeftijd

Informatie
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 lunchen (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 between Bintan Island and Tanjong Pinang Airport (100 min.)
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