Vittel le Parc
Frankrijk

Sport en wellness in de pure natuur

Resort highlights
• Het hele gezin geniet van sport en de
natuur
• De omgeving ontdekken met
paardrijtochten* en lessen paardrijden* in
de manege
• Perfectioneer uw swing of verre slag
• Uw baby vanaf 4 maanden kan in de Baby
Club Med®* verblijven
• Spannende cursussen* en internationale
wedstrijden* paardrijden
* Met toeslag

∑ FRANKRIJK – VITTEL LE PARC

CLUB MED VITTEL LE PARC
AVENUE BOULOUMIE, VITTEL, Lotharingen
88800, Frankrijk

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
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Sport & Activiteiten**

Landsport & Vrije tijd
Groepslessen
Paardrijden*
Tennis
Boogschieten
Fitness

Gratis toegang

Alle niveaus

Lessen met een
toeslag

Minimale leeftijd
(jaren)

Beschikbare data

ü

4 jaar oud

Altijd

4 jaar oud

Altijd

Alle niveaus /
Beginner
Kennismaking

Altijd

Groepslessen alle
niveaus / Vrije
toegang

16 jaar oud

ü

Fietsverhuur*

Altijd
Altijd

Badminton

Vrije toegang

Altijd

Basketbal

Vrije toegang

Altijd

Jorkyball®

Vrije toegang

Altijd

Minivoetbal

Vrije toegang

Altijd

Volleybal

Vrije toegang

Altijd

ü

Ontspanning*
Activiteiten in het zwembad

Groepslessen alle
niveaus

ü

Altijd
5 jaar oud

Altijd

Bridgesalon

Vrije toegang

Altijd

Petanque

Vrije toegang

Altijd

Tafeltennis

Vrije toegang

Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Zwembaden

Zwembaden
BINNENBAD

HOOFDZWEMBAD

Binnenzwembad

Buitenzwembad

Verwarmd

Diepte (min./max.): 1.5m /
3.1m

Diepte (min./max.): 0.7m /
2.5m
Dit zoetwaterbad is gelegen in
het Palmarium in het hart van
het park van Vittel.

4

Dit buitenzwembad bevindt
zich in het Palmarium, in het
hart van het Parc de Vittel.
Open tot 22 september 2020.
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Kinderen

Kinderclubs
Leeftijd
0 tot 2 jaar
2 tot en met
3 jaar

4 tot en met
10 jaar

Naam

Inbegrepen activiteiten

Activiteiten op aanvraag

Beschikbare data

Baby Club Med®*

Spelletjes, Wandelen

Altijd

Petit Club Med®*

Avondservice, Spelletjes,
Wandelen, Show Time,
Creatieve workshops

Altijd

Groepslessen boogschieten,
Groepslessen golfen,
Groepslessen tennis,
Avondactiviteiten, Show
Time

Altijd

Mini Club Med®

11 tot en met
Club Med Passworld®
17 jaar

Groepslessen boogschieten,
Groepslessen golfen,
Groepslessen tennis, Show
Time

Tiener Spa

Altijd

Kinderactiviteiten
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten

0 tot 2 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

2 tot en met
3 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Shows, Snacktime

4 tot en met
10 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Shows, Vrije
toegang tot de faciliteiten van de golfbaan van het Resort,
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Vrije
toegang tot tennisbanen

11 tot en met
17 jaar

Vrije toegang tot het zwembad, Family Shows, Vrije
toegang tot de faciliteiten van de golfbaan van het Resort,
Snacktime, Toernooien & spelletjes, Waterspelletjes, Vrije
toegang tot tennisbanen

Activiteiten op aanvraag

*op aanvraag
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Kinderen

Kinderservices
Leeftijd

Inbegrepen activiteiten & faciliteiten

Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar

Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Babysitservice

2 tot en met
3 jaar

Easy Arrival

Avondservice, Babysitservice

4 tot en met
10 jaar

Easy Arrival

Babysitservice

11 tot en met
17 jaar

Easy Arrival

*op aanvraag
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Restaurants

Restaurants
Bars

Restaurant ’Lorraine’ en restaurant ’Les
Colonnes’
Hoofdrestaurant

BAR ’COTTON CLUB’
Nachtclub

Dit restaurant in Vittel le Parc bestaat uit drie statige eetzalen waar u met gezin
of vrienden gezellig kunt ontbijten, lunchen en dineren.Op de internationale
buffetten staat ook een royale keuze aan lokale specialiteiten. Ons koksteam
maakt elke dag een selectie slankgerechten voor degenen die op hun lijn willen
letten.In de babyhoek kunnen ouders een maaltijd voor hun kleintjes bereiden.
Tafels voor 2 tot 8 personen aanwezig. Stoelverhogers aanwezig voor kinderen.

ZWEMBADBAR
Zwembad bar

Restaurant ’Ermitage’

BAR ’DERBY’
Hoofdbar

BAR ’ERMITAGE’
Golf bar
RESTAURANT ’CHARLESTON’
Night-Club Bar

Hoofdrestaurant
Dit stijlvolle restaurant met terras in hotel Vittel Ermitage is voor alle maaltijden
geopend, inclusief een late lunch voor golfers. U geniet hier van een rijke variatie
aan gerechten uit de hele wereld.In deze ruimte is roken niet toegestaan. Met
toeslag, reserveren ter plaatse bij de receptie.

Restaurant ’Curtilles’
Ander restaurant
Dit restaurant ligt enigszins aan rand van Vittel le Parc. Gasten van hotel ’Les
Curtilles’ kunnen hier het ontbijt gebruiken.In de babyhoek kunnen ouders een
maaltijd voor hun kleintjes bereiden.
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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.

*op aanvraag
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Praktische informatie

CLUB MED VITTEL LE PARC
Geen minimum leeftijd

Informatie
CHECK-IN/CHECK-OUT
Aankomst- / vertrektijd van het resort: Voor alle verblijven, aankomst
tussen 16.00 en 20.00 uur. GM®’s die vroeg aankomen, kunnen mogelijk
tegen een toeslag lunchen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
’S Middags kamers beschikbaar. Kamers moeten op de dag van vertrek
om 10.00 uur worden verlaten, om 15.00 uur uit het resort (inclusief
ontbijt en lunch). Als een van deze tijden verandert, worden de herziene
tijden vermeld in uw "Holiday Rendez-Vous".

9

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.

