Serre-Chevalier
Frankrijk

Skiën met uizicht op het Ecrin Massif

Resort highlights
• Ontspannen in de Club Med Spa* by PAYOT
• Laat uw kindje vanaf 4 maanden
verzorgen door onze ervaren en
toegewijde G.O®s.
• Geniet van een rustig Resort gemaakt van
stenen en hout in een bos met pijnbomen
• Laat uw kleintjes skiën ontdekken, terwijl
uw tieners naar het snowpark gaan
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Serre-Chevalier

CLUB MED SERRE CHEVALIER
LE BEZ, LA SALLE LES ALPES, Hautes-Alpes - Serre Chevalier
05240, Frankrijk

Samenvatting
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

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

Green Globe : Green Globe internationale certificering belonen onze Resorts voor hun inzet voor duurzame ontwikkeling
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Plattegrond skigebied
SERRE CHEVALIER VALLEE
2800m
Maximale hoogte

1400m
Ski-in / Ski-out Resort

1400m
Minimale hoogte

AANTAL SKIPISTES

250

13

29

26

13

km

Skipistes

Langlaufpistes

59

Freeride Zone(s)

Fun Zone(s)

45 km
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Sport & Activiteiten**

Wintersport
Groepslessen

Ski

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

Bergwandelen

Groepslessen alle
niveaus

Snowboard

Lessen voor ieder
niveau (Engels /
Frans)

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

4 jaar oud

Altijd

Altijd
12 jaar oud

Altijd

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

Altijd

Activiteiten in het zwembad

Groepslessen alle
niveaus

16 jaar oud

Altijd

Activiteiten op de
wintersportbestemming*

ü

Altijd

Pool*

ü

Altijd

Ontspanning

ü

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Zwembaden

BINNENBAD
Binnenzwembad
Verwarmd
 iepte (min./max.): 0.9m /
D
1.4m
 it zoetwaterbad heeft grote
D
ramen met uitzicht op de
mooie natuur.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd

Naam

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Baby Club Med *

Creatieve workshops,
Spelletjes, Wandelen

2 tot en met
3 jaar

Petit Club Med®*

Avond, Creatieve
workshops, Spelletjes,
Wandelen, Show Time

4 tot en met
10 jaar

®

Activiteiten op aanvraag

Altijd
"Ski- en sneeuwpret"-les

ESF group ski lessons for
kids, Snowboardlessen
(afhankelijk van uw
verblijfsarrangement),
Avond, Show Time

Mini Club Med®

ESF group ski lessons for
teens, Snowboardlessen
(afhankelijk van uw
verblijfsarrangement), Show
Time, Multi Snow Sportsprogramma voor tieners

11 tot en met
Junior Club Med
17 jaar

Beschikbare data

Altijd

Altijd

Spa voor Tieners

Altijd

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Snacktime

2 tot en met
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Tijd voor familieshow, Vrije
toegang tot het zwembad, Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Tijd voor familieshow, Vrije
toegang tot het zwembad, Snacktime

11 tot en met
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Tijd voor familieshow,
Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime,
Sneeuwschoenwandelen

Activiteiten op aanvraag

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderservices
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Easy Arrival, Club Med Baby Welcome®

Babysitservice

2 tot en met
3 jaar

Easy Arrival

Avonddienst, Babysitservice

4 tot en met
10 jaar

Easy Arrival

Babysitservice

11 tot en met
17 jaar

Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurant & Bars

Restaurants
Bars

Restaurant ’Vauban’
Hoofdrestaurant
Op het grote terras geniet u van de pure berglucht en het uitzicht op het dal. Tafels
voor 4 tot 8 personen aanwezig. Kinderstoelen en stoelverhogers beschikbaar.

BAR ’IZOARD’
Hoofdbar
BAR ’LAUTARET’
Nachtclub
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Accommodatie

Deluxe

Standard
Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Bagageservice

Standaard familiekamer - 27
Zicht op het Dal, Balkon

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Standaard familiekamer
- Zicht op de
Bergen, Balkon

27

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

Standaard kamer

23

Standaard familiekamer

27

Standaard kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

27

Deluxe kamer

27

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, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème
enz), Apart toilet
Douche, Apart toilet,
Haardroger, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Haardroger,
Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Verwarmd
handdoekrek, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)

Categorie

Naam

Standard

Standaard familiekamer
- Zicht op het Dal

Deluxe
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Minimale
oppervlakte
(m²)
27

1-3

Afzonderlijke
slaapruimte voor
de kinderen

1-4

1-2

Salonhoek

1-2

Bagageservice

Bagageservice,
Zwembadhanddoek
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Maak uw vakantie nog specialer

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.
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Praktische informatie

CLUB MED SERRE CHEVALIER
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERS

Classic Clubweek (van zondag tot zondag) of "à la carte" verblijven
(7 dagen of minder, beginnend op een andere dag dan zondag):
Aankomst en kamers beschikbaar tussen 16.00 en 20.00 uur.
Mocht u vroeg arriveren, dan kunt u lunchen in het Resort (tegen extra
kosten), afhankelijk van beschikbaarheid.
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur,
vertrek om 15.00 uur.
Kort verblijf van 2 of 3 nachten - weekend door Club Med:
Aankomst tussen 12.00 en 20.00 uur. Kamers beschikbaar tussen 16.00 en
18.00 uur.
Mocht u vroeg aankomen, dan kunt u lunchen in het Resort zonder
extra kosten.
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur,
vertrek om 15.00 uur.
Mochten de tijden veranderen, dan wordt u hiervan op de hoogte
gebracht via uw "Holiday Rendez-Vous".

Transfer van en naar het station van Grenoble-St Geoirs (180 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (165 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Milan-Linate (240 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Milan-Malpensa (210 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Turin-Casel (180 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (160 min.)
Milan-Bergame airport (210 min.)

10

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.

