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Vittel Golf Ermitage

• Ontdek de elegante charmes van 
een jaren 30 luxe-hotel

• Genieten van een drankje in de 
gezellige sfeer aan de bar

• Uw golftechniek perfectioneren 
op de green of de driving range

• Genieten van uw favoriete 
golfsport

Resort highlights
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Samenvatting

Publicatiedatum: 19/05/2023 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.
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Deluxe

Superior

Suite

Frankrijk
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Accommodatie
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zicht op het Golfterrein 22 Zicht op het golfterrein 1 - 2

Superior kamer - Single 16 1

Superior kamer 21 1 - 2

Superior familiekamer 54 1 - 4

Equipment
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer 50 Living Room 1 - 2

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet

Services
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite 70 Living Room, Gemeubileerd 
terras 1 - 2

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Ligbad
•  Make-up spiegel

Services
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Premium wifi
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

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

nacht
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Sport & Activiteiten**

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Golf
Beginner / Alle 
niveaus / Ervaren 
sporter

8 jaar oud

Paardrijden* Alle niveaus ✓ 11 jaar oud

Tennis Beginner 4 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Zwembaden Groepslessen alle 
niveaus 5 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Badminton Vrije toegang

Petanque Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Binnenzwembad
Binnenzwembad

Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Dit zwembad is gelegen in het Palmarium.

Dit buitenzwembad bevindt zich in het 
Palmarium, midden in de tuinen van Vittel.
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Zwembaden
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Restaurant ’Ermitage’
Hoofdrestaurant

Dit elegante restaurant in Hotel Ermitage is de perfecte 
plek om een partijtje golf af te sluiten en serveert een late 
lunch voor golfers. Bij mooi weer kunt u genieten van uw 
maaltijd op het prachtige buitenterras met panoramisch 
uitzicht over de golfbaan en de tuinen. Ontspan, kom tot 
rust en laat onze obers voor u zorgen.
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Bars
Bar ’The Ermitage’
Hoofdbar

Zwembadbar
Zwembad bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED VITTEL GOLF ERMITAGE
AVENUE GILBERT TRIGANO, VITTEL, Lotharingen
88800, Frankrijk

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- / vertrektijd van het Resort: 
Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur. GM®’s die eerder aankomen, 
kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
De kamers zijn ’s middags beschikbaar. 
Kamers moeten op de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten, voor een vertrek om 
15.00 uur uit het Resort (ontbijt en lunch zijn op de dag van vertrek inbegrepen). 
Als een van deze tijden verandert, worden de herziene tijden per mail doorgegeven.

 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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