
Zwitserland

Saint-Moritz Roi Soleil

• Ervaar de kosmopolitische sfeer 
van een zonnig skigebied

• Geniet in de restaurants van 
het Resort, probeer Zwitserse en 
Italiaanse gerechten

• Proef de sfeer van de gezellige 
wintersportplaats op 1.750m 
hoogte

• Geniet van ’après ski’ sessies bij 
het zwembad of werk meer energie 
in de fitnessruimte

Resort highlights
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Samenvatting
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Zwitserland

Saint-Moritz Roi Soleil

Superior

Accommodatie

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zicht op de Bergen 14 Zicht op de bergen 1 - 3

Superior kamer 14 1 - 4

Superior familiekamer 29
Zicht op de naaldbomen, 
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen

3 - 4

Junior Kamer - Single, gedeelde 
badkamer 9 1

Equipment
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type J: 220-240 V
•  Verwarming

Badkamer
•  Douche
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Ski

Lessen voor 
experts (Frans/
Engels) / Lessen 
voor ieder niveau 
(Engels / Frans / 
Duits / Italiaans) / 
Ervaren sporter

4 jaar oud

Langlaufen

Lessen voor ieder 
niveau (Engels 
/ Frans / Duits / 
Italiaans)

12 jaar oud

Bergwandelen Groepslessen alle 
niveaus 12 jaar oud

Snowboard
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans)

12 jaar oud

Activiteiten op de 
wintersportbestemming* ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Saint-Moritz Roi Soleil

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 16 jaar oud

Amusement ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Binnenbad
Binnenzwembad

Zoetwater overloopzwembad voorzien van teakhouten 
ligstoelen.

Zwitserland

Saint-Moritz Roi Soleil

Zwembaden
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Kinderen

Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med®

ESS-groepsskilessen voor 
kinderen, Snowboardlessen 
"Kids & Teens" door ESS-
instructeurs, Avond, Shows

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar Junior Club Med

Snowboardlessen 
"Kids & Teens" door 
ESS-instructeurs, ESS-
groepsskilessen voor 
tieners, Groepslessen 
langlaufen door ESS-
instructeurs, Shows, Multi 
Snow Sports-programma 
voor tieners

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

4 tot en 
met 10 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Snacktime, Toernooien & spelletjes

11 tot en 
met 17 jaar

Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, 
Bridgesalon, Snacktime, Toernooien & spelletjes, 
Sneeuwschoenwandelen

*op aanvraag
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Saint-Moritz Roi Soleil

Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome®

2 tot en 
met 3 jaar Babysit

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysit

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant

Chalet Corvatsch
Bergrestaurant Restaurant Le Corviglia

Bergrestaurant

Gunstig gelegen op de begane grond van het hotel met 
een fantastisch uitzicht over Saint Moritz, is dit de perfecte 
plek om de hele dag door te ontspannen. Begin met 
een stevig ontbijt, neem een ontspannen lunch en deel 
uw verhalen over de heldendaden van de dag met uw 
vrienden en familie tijdens het diner. Het restaurant heeft 
een verleidelijke reeks gerechten met een eclectische 
internationale invloed.

Tijdelijk gesloten. 
Trakteer uzelf op een heerlijke pauze met een panoramisch 
uitzicht. Profiteer van dit bergrestaurant om uw 
energieniveau op te krikken na een ochtend op de piste. 
Geniet van de lunch en beleef een geweldige tijd met uw 
familie of vrienden. Dit restaurant is ook voor niet-skiërs te 
bereiken.

Als u op de pistes bent, is Le Corviglia het perfecte 
toevluchtsoord dat u uitnodigt om een pauze te nemen 
en nieuwe energie op te doen. Op 2550 meter is het geen 
wonder dat er een prachtig uitzicht op de bergen is. Dineren 
op zo’n afgelegen plek maakt de avonturen van uw dag nog 
onvergetlijker, en het restaurant is ook toegankelijk voor 
niet-skiërs. 
Iedere dag geopend, behalve op zondag.

Restaurant Stubli
Specialiteitenrestaurant

Dit bergrestaurant specialiseert zich in lokale delicatessen. 
U bent op de best mogelijke plek om de beroemde 
Alpine Savoyard-keuken te proeven! De Stubli serveert 
heerlijk, traditioneel eten met een eigentijdse touch, in 
een vriendelijke en warme omgeving. Probeer authentieke 
fondue en gerechten die werden geïnspireerd door de 
harde bergwinter - de perfecte comfort food na een 
geweldige dag op de pistes.

Zwitserland

Saint-Moritz Roi Soleil

Bars
Grote bar
Hoofdbar

Discotheekbar
Night-Club Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Zwitserland

Saint-Moritz Roi Soleil

HAUTE-ENGADINE

Plattegrond skigebied

1750m

3303m
Maximale hoogte

1750m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

35 22 31350
km

Skipistes
56

Langlaufpistes

222 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
SAINT-MORITZ BAD, Canton des Grisons
7500, Zwitserland

 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
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".

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Milan-Malpensa (180 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Zurich (180 min.)
Munich airport (240 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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