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• Gun uzelf de luxe en rust van 
een privé-eiland in dit Exclusive 
Collection Resort

• Beleef een holistische ervaring 
waar  we lz i jn  harmon ieus 
samenvloeit met de oceaan en de 
natuur

• Ontdek een eco-friendly 
Resort waar natuurbehoud en de 
bescherming van de Seychellen 
centraal staan

• Beleef een vakantie in Robinson 
Crusoë-stijl: ga op expeditie 
en verken het hele eiland. Een 
avontuur voor groot en klein

Resort highlights
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Suite

Deluxe

Superior

Villa met 3 Slaapkamers

Seychellen

Club Med Seychelles

Accommodatie
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Superior
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer 34 Zicht op de tuin, Furnished 
balcony or terrace 1 - 2

Superior kamer - Met tussendeur 68 Zicht op de tuin, 
Gemeubileerd balkon of terras 2 - 4

Superior kamer - Met tussendeur naar 
een Superior Familiekamer 77 Zicht op de tuin, 

Gemeubileerd balkon of terras 2 - 5

Superior Familiekamer 43
Zicht op de tuin, Ruimte voor 
kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 3

Superior kamer - Zeezicht 34 Zicht op zee, Furnished 
balcony or terrace 1 - 2

Superior kamer - Zeezicht, met 
tussendeur naar een Superior 
Familekamer

77 Zicht op zee, Gemeubileerd 
balkon of terras 2 - 5

Superior Familiekamer - Zeezicht 43
Zicht op zee, Ruimte voor 
kinderen, Gemeubileerd 
balkon

1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bluetooth speakers
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

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

nacht
•  Strandlaken
•  WiFi
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Privézwembad 48
Zicht op de tuin, Salonhoek, 
Terras met zwembad voor 
privégebruik

1 - 2

Deluxe kamer - Zeezicht, privézwembad 48
Zicht op zee, Salonhoek, 
Terras met zwembad voor 
privégebruik

2

Deluxe kamer - Veranda buiten 48
Zicht op de tuin, Salonhoek, 
Gemeubileerd terras met tuin 
voor privégebruik

1 - 2

Deluxe kamer met tussendeur - 
Buitenveranda, tuinzicht 96

Zicht op de tuin, 
Gemeubileerd terras met tuin 
voor privégebruik

2 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Ligbad
•  Spa brand amenities (shampoo, shower 

gel, body lotion)

Services
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

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

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite
 Naam

Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezicht, privézwembad 70
Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Terras met zwembad 
voor privégebruik

1 - 2

Familiesuite - Privézwembad 85

Zicht op de tuin, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de 
kinderen, Afzonderlijke Salon, 
Terras met zwembad voor 
privégebruik

1 - 4

Suite 69 Zicht op de tuin, Afzonderlijke 
Salon, Balkon 1 - 2

Suite - Zeezicht 69 Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Balkon 1 - 2

Suite - Met tussendeur naar een Superior 
kamer 103

Zicht op de tuin, Afzonderlijke 
Salon, Gemeubileerd balkon 
of terras

2 - 4

Suite - Zeezicht, met tussendeur naar 
een Superior kamer 103

Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Gemeubileerd balkon 
of terras

2 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  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
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Villa met 3 Slaapkamers

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Villa Seychelles 322

Zicht op zee, Afzonderlijke 
slaapruimte voor de kinderen, 
Living Room, Terras met 
zwembad voor privégebruik

1 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Thuisbioscoop
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Kluisje
•  USB-poort
•  Internationaal stopcontact

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

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

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

Services
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Butler service
•  Delivery of boutique purchases
•  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
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
•  Privébuggy met chauffeur
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken* Beginner / Ervaren 
sporter ✓ 8 jaar oud

Zeilen Alle niveaus 6 jaar oud

Kajak Vrije toegang 6 jaar oud

Snorkeling Vrije toegang

Stand Up Paddle Vrije toegang 16 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)

Fitness Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Bergwandelen Alle niveaus 12 jaar oud

Yoga by Heberson Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Padel Kennismaking 6 jaar oud

Tennis Beginner tot 
Gevorderde 4 jaar oud

Team sports Vrije toegang 6 jaar oud

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Ontspanning ✓

Boogschieten Kennismaking 6 jaar oud

Cardio training Vrije toegang 18 jaar oud

Jeu-de-boules Vrije toegang

Schiller-fiets Vrije toegang

Zeezicht bord Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Familiezwembad
Buitenzwembad

Club Med Spa Pool
Buitenzwembad

Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Children are under the supervision of their parents or an 
accompanying adult.

Diepte (min./max.): 0.2m / 1.4m

Freshwater swimming pool, only for GM®s who’ve booked 
treatment at Club Med Spa.

Children are under the supervision of their parents or an 
accompanying adult.

Seychellen

Club Med Seychelles

Zwembaden
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Club Med Spa by CINQ MONDES*

Cinq Mondes vindt inspiratie bij eeuwenoude tradities van over de hele 
wereld. Deze behandelingen zijn een culturele reis voor alle zintuigen. Ontdek 
behandelingen waarbij pure, natuurlijke ingrediënten centraal staan en 
gecombineerd worden met de knowhow van experts in medische tradities. Terug 
naar de bron met bewezen expertise.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
De parels van de Seychellen: La Digue en Praslin / St Anne Natural Wonders / Kust 
Mahé / Praslin, de tuin van Eden / Cruise bij zonsondergang

Verbinding met cultuur : 
Aromas of Mahé / Mahé ontdekken / La Digue Island Escape / Levendige Victoria

Gevoel voor avontuur : 
De andere kant van La Digue / St Anne Reef Safari / Avontuur op grote hoogte - 
Copolia Trek

Op maat gemaakt : 
Eilandverkenning op maat / Diepzee-vissen / Mahé à la carte

*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 +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Groepslessen, 
Tennis groepslessen, 
Avondactiviteiten, Shows, 
Kooklessen, De moestuin 
van Robinson Crusoë

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med 
Passworld® (van 
11 t/m 17 jaar)

Groepslessen, Tennis 
groepslessen, Shows Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

2 tot en 
met 3 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Snacktime, 
Vrije toegang tot het zwembad, Vibhava Yoga Ouders 
& Kinderen

4 tot en 
met 10 jaar

Club Med Amazing Family!, Family Show, Snacktime, 
Vrije toegang tot het zwembad, Creatieve en 
artistieke activiteiten, Toernooien & spelletjes, De 
tennisbanen zijn vrij toegankelijk. , Vibhava Yoga 
Ouders & Kinderen

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Snacktime, Vrije toegang 
tot het zwembad, Creatieve en artistieke activiteiten, 
Toernooien & spelletjes, De tennisbanen zijn vrij 
toegankelijk. 

Family Spa

*op aanvraag
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Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondactiviteiten, Babysitten

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysitten

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Turtle Cove
Hoofdrestaurant

De Reef Beach Lounge
Gourmet Lounge

Als eerbetoon aan de schildpad, de oudste 
bewoner van het eiland, vieren de gebieden van 
het hoofdrestaurant zijn eerste momenten van 
leven met 3 verschillende sferen: de jungle, het 
strand en de zee. Het restaurant komt uit op het 
zwembad met de oceaan op de achtergrond 
en biedt Creoolse gerechten en internationale 
klassiekers. Het gebied is gescheiden in 
specifieke ruimtes om het culinaire erfgoed te 
vieren, met speciale aandacht voor Azië en India.

In het hart van de Zen-zone, tussen het zwembad 
en het witte zandstrand, heeft de Beach Lounge 
een betoverende uitstraling, vooral in het donker 
wanneer er een subtiel lichtspel is. De harmonie 
van zachte kleuren en natuurlijke materialen 
maakt het de ideale plek om op elk moment van 
de dag te zitten. Van een laat ontbijt tot een 
gezonde lunch, bijvoorbeeld met gegrilde vis en 
verse groenten, u vindt altijd wel iets dat bij u 
past. ’S Avonds past de verfijnde sfeer perfect bij 
het à-la-cartemenu met Creoolse specialiteiten.

Seychellen

Club Med Seychelles

Bars
Monkey Tales
Hoofdbar

De Reef Beach Lounge Bar
Gourmet Lounge Bar

Strand bar
Beach Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
Club Med Seychelles
Saint Anne Island, Saint Anne-eiland, Victoria, Mahé
SEZ, Republiek der Seychellen

Geen minimum leeftijd

 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 kamers beschikbaar vanaf 15.00 uur en tot 20.00 uur. 
Als u eerder aankomt heeft u de mogelijkheid om te lunchen (met toeslag). Dit is 
afhankelijk van de beschikbaarheid in het Resort. Gelieve de kamers op de laatste dag te 
verlaten vóór 10.00 uur, vertrek vóór 18.00 uur.

 Transfers
Luchthaven van Victoria, Seychellen (30 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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