Val d’Isère
Frankrijk

Ervaar de pistes van een modern skiresort

Resort highlights
• Skiën in de sporen van grote atleten, in
een prestigieus skigebied
• Ervaar de luxe van de Zone 5∑, jacuzzi op
het terras en champagne* in de lounge
• Bewonder de Solaise vanuit het zwembad,
na een behandeling in de Club Med Spa**
by CINQ MONDES
• Geniet van lokale specialiteiten na een
dag buiten op de piste.
* Geserveerd per glas, vanaf 18h.
** Met toeslag

∑ FRANKRIJK – VAL D’ISÈRE

Val d’Isère

CLUB MED VAL D’ISERE
LA LÉGETTAZ, VAL D’ISERE, Savoie - Val d’Isère
73150, 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
Restaurant & Bars
Accommodatie
Zone 5T
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
VAL D’ISERE TIGNES
3450m
Maximale hoogte

1850m
Ski-in / Ski-out Resort

1550m
Minimale hoogte

AANTAL SKIPISTES

300

25

44

69

21

km

Skipistes

Langlaufpistes

75

Freeride Zone(s)

Fun Zone(s)

40 km
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Sport & Activiteiten**

Wintersport
Groepslessen
Ski

Lessen voor ieder
niveau (Engels /
Frans)

Snowboard

Lessen voor ieder
niveau (Engels /
Frans)

Gratis toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data
Altijd

8 jaar oud

Activiteiten op de
wintersportbestemming*

ü

Altijd
Altijd

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen
Fitness

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

16 jaar oud

Altijd

ü

Ontspanning
Activiteiten in het zwembad

Gratis toegang

Groepslessen alle
niveaus

Altijd
16 jaar oud

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Zwembaden

BINNENZWEMBAD
Binnenzwembad
Verwarmd
 iepte (min./max.): 1m /
D
1.4m
 et grote ramen en
M
ontspanningsruimte.
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Restaurant & Bars
Bars
GROTE BAR
Hoofdbar

Restaurants
Restaurant ’Bellevarde’
Hoofdrestaurant
Dit restaurant in Val d’Isère met internationale buffetten verwelkomt u voor
ontbijt, lunch en diner.

Chalet ’Le Charvet’
Specialiteitenrestaurant
Le Chalet du Charvet is gespecialiseerd in gerechten uit de Savoie, zoals fondue
en pierrade. ’S Avonds is de sfeer precies goed voor een romantisch diner of een
rustige avond met vrienden en familie. Ontspan en laat onze obers voor je zorgen,
u hoeft alleen maar je tafel te reserveren bij de receptie.
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Accommodatie

Exclusive Collection Zone
Categorie

Naam

Superior

Superior kamer

Deluxe

6

Minimale
oppervlakte
(m²)
15

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-2

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,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz)
Douche, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger, Gastenset met
merkproducten (shampoo,
douchegel, crème enz),
Welkomstproducten:
accessoires
(douchekapje, vanity kit,
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met
toeslag), Bagageservice

Superior kamer Op het zuiden

15

1-2

Superior kamer Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

28

1-2

Superior kamer

15

1-2

Deluxe kamer

30

Salonhoek

1-2

Deluxe kamer - Geschikt 33
voor personen met
beperkte mobiliteit

Salonhoek

1-2

Bagageservice

Bagageservice

Gratis lunch voor G.M.s® die vóór
15:00 uur aankomen, Exclusieve
hotelservice, Bagageservice,
Zwembadhanddoek, Op aanvraag
bijgevulde minibar (bevat
non-alcoholische dranken)
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Accommodatie

Categorie

Naam

Exclusive
Collection
Zone

Suite ’Exclusive
Collection’ Zone Geschikt voor personen
met beperkte mobiliteit

7

Minimale
oppervlakte
(m²)
70

Highlights

Capaciteit

Badkamer

Materiaal en services

1-4
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Living Room

Douche, Apart toilet,
Badjas, Pantoffels,
Haardroger,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Ligbad, Dubbele
wastafel, Verwarmd
handdoekrek, Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Champagne per glas
geserveerd vanaf 18.00 uur
in de privélounge, Gratis
lunch voor G.M.s® die
vóór 15:00 uur aankomen,
Bagageservice in de kamer,
Inclusief roomservice voor het
continentaal ontbijt, Voorrang
op reserveringen in de Club
Med Spa, Privé bar & snacking
opties bij de persoonlijke
hotelservice, Exclusieve
hotelservice, Kamer wordt in
orde gebracht voor de nacht,
Schoonmaakservice, Roomservice
met toeslag van 11u tot 23u,
Zwembadhanddoek, Premium
wifi, Voorrang op reservering
bij specialiteitenrestaurant,
Transfer-upgrade voor
G.M.s® met transferpakket,
Dagelijks bijgevulde minibar
(bevat non-alcoholische
dranken), Privéskiroom

Ligbad, Douche,
Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Ligbad, Douche,
Dubbele wastafel,
Apart toilet, Badjas,
Pantoffels, Haardroger,
Verwarmd handdoekrek,
Make-up spiegel,
Welkomstproducten:
accessoires (douchekapje,
vanity kit, manicurekit
enz...), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Suite ’Exclusive
Collection’ Zone

49

Living Room

1-2

Familiesuite ’Exclusive
Collection’ Zone

63

1-4
Afzonderlijke
slaapruimte voor de
kinderen, Living Room
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Zone 5T
Ontdek Le Refuge, de Zone 5∑ van Val d’Isère. De Zone 5∑ is ideaal voor wie een
intieme sfeer zoekt en wil genieten van services op maat, hoogwaardig comfort en de
sfeer van Club Med.

Roomservice voor continentaal ontbijt is inbegrepen voor alle kamers
Speciale kamer voor GM®’s die verblijven in de Exclusive Collection Luxury Space
De conciërgeservice is er om u te verzekeren van een ideaal verblijf in Club Med
- Bevoorrechte toegang tot de all-inclusive activiteiten en services in het Resort
(voorrangsboeking voor het specialiteitenrestaurant, enz.)
- Een toegewijde contactpersoon voor het boeken van de à la carte srvices
aangeboden in het Club Med Resort (ski-uitrusting onmiddellijk beschikbaar bij
aankomst*, behandelingen in de Club Med Spa* by CINQ MONDES , roomservice*(1),
babysit-service*(2), wasservice*, excursies op maat*, etc.)
- Deskundig advies over de excursies*, activiteiten*, uitstapjes* en restaurants*
buiten Club Med
Bar-service in de lounge, met champagne ’s avonds inbegrepen(3)
Minibar dagelijks aangevuld met frisdranken
Wifi-toegang beschikbaar in de lounge
Bevoorrechte transfer van het treinstation naar het Resort(4)

(1) Roomservice inbegrepen voor continentaal ontbijt.
(2) Club Med biedt op verzoek een lijst met babysitservices, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de geleverde service.
(3) Geserveerd per glas, vanaf 18.00 uur. Geniet maar drink met mate.
(4) Alleen voor klanten met een transferpakket
*Met toeslag
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Maak uw vakantie nog specialer

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.
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Praktische informatie

CLUB MED VAL D’ISERE
Geen minimum leeftijd

Informatie
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 Grenoble-St Geoirs (170 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (170 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (120 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Genève-Cointrin (180 min.)
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