
Sant’Ambroggio

Resort highlights

•  Ontdek dit resort tussen de zee en het 
maquis

•  Ontdek de mooiste plekjes van de 
Balagne met het hele gezin

•  Zeilen en duiken* in de blauwe zee van 
Corsica

•  Geniet van de traditionele sfeer van Calvi 
of ontdek de vallei van La Restonica en de 
zwembaden

 Frankrijk

Corsica, landschap en de geur van de maquis
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CLUB MED SANT’AMBROGGIO
MARINE DE SANT’AMBROGGIO, LUMIO, Corsica (Sant’ambroggio)
20260, Frankrijk

Samenvatting

 Sport & Activiteiten

 Zwembaden

 Kinderen

 Restaurant & Bars

 Maak uw vakantie nog specialer

 Praktische informatie

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

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
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Zeilen ü 8 jaar oud Altijd

Diepzeeduiken* Beginner ü 8 jaar oud Altijd

Kajak Vrije toegang Altijd

Stand Up Paddle Vrije toegang Altijd

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Tennis Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Bergwandelen ü 12 jaar oud Altijd

Basketbal Vrije toegang Altijd

Beach volleybal Vrije toegang Altijd

Volleybal Vrije toegang Altijd

Minivoetbal Vrije toegang Altijd

Ontspanning ü Altijd

Activiteiten in het zwembad Kennismakingsles 
in groep 5 jaar oud Altijd

Petanque Vrije toegang Altijd

Tafeltennis Vrije toegang Altijd

Excursion* ü ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Zwembaden

Zwembaden

GROOT ZWEMBAD
Buitenzwembad

Verwarmd

Dit zoetwaterbad is uitgerust met ligstoelen, parasols en 
douches.

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad

Verwarmd

Dit zoetwaterbad in de vorm van een binnenmeer ligt in 
de Mini Club Med® in de schaduw.Enkel toegankelijk voor 
kinderen tijdens de openingsuren van de Mini Club Med®.
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Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

4 tot en met 
10 jaar Mini Club Med® Groepslessen, Groepslessen, 

Avond, Show Time Altijd

11 tot en met 
17 jaar Junior Club Med Groepslessen, Groepslessen, 

Show Time Altijd

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en met 
3 jaar Pool free Access, Family Shows, Snacktime

4 tot en met 
10 jaar

Pool free Access, Family Shows, Free access to tennis courts, 
Free access to sailing, Snacktime, Waterspelletjes

11 tot en met 
17 jaar

Aquafitness, Pilates, Pool free Access, Free access to tennis 
courts, Free access to sailing, Begeleide wandelingen, 

Snacktime, Waterspelletjes, Fitness

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome® Babysit

2 tot en met 
3 jaar Babysit

4 tot en met 
10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en met 
17 jaar Easy Arrival
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Restaurants
Restaurant ’Citadelle’
Hoofdrestaurant

Vanaf dit restaurant tegen de heuvels heeft u uitzicht op zee, de haven en het 
zwembad. Alle maaltijden worden hier als gevarieerde buffetten opgediend. In de 
babyhoek kunnen ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereidenOp het terras 
van dit restaurant is roken toegestaan.

Bars
GROTE BAR
Hoofdbar

Restaurants
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*op aanvraag

Excursies

•  Nature getaways : Scandola paradise on sea / LES AGRIATES : A SPECIAL DAY IN THE DESERT / L’Asco : On the roof of 
Corsica / U Giussani : On the ridge path

•  Verbinden met cultuur : Authentic Balagne / Little village de Girolata by board ou maxi catamaran / Traditional 
Corsica / The Many Colours of Corsica / Between sea and sky

•  Avontuur : Jet ski / Scooter ride

•  Op maat gemaakt : E_mountain bike Easy ride / Sensational Boat

Maak uw vakantie nog specialer*
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Praktische informatie

CLUB MED SANT’AMBROGGIO
Geen minimum leeftijd

Informatie

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

Transfer van en naar de luchthaven van Ajaccio (180 min.)
Transfer van en naar Calvi airport (17 min.)
Bastia airport (80 min.)


