
Frankrijk

Chalet-
appartementen 

• Chaletappar tementen in 
authentiek Valmorel.

• Persoonlijke services*: maaltijden 
in het chalet, tochten met ee gids...

• Vanaf uw terras heeft u een 
onvergetelijk uitzicht op de Mont 
Blanc

• Een vakantie in een traditioneel 
maar modern Clubdorp

• Hotelservices: bibliotheek, 
champagne inbegrepen

Resort highlights



Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Samenvatting
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actuele informatie, contacteer uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als 
indicatie.
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Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Chalet-Appartement met 2 slaapkamers

Accommodatie

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Chalet-Appartement met 2 slaapkamers 83 Open haard, Kitchen, Living 
Room, Gemeubileerd terras 1 - 5

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Volledig uitgeruste keuken
•  Fondue- en raclettetoestel
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Locker is uitgerust met 

schoenendroger
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Ligbad
•  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)

Services
•  Champagne per glas geserveerd vanaf 

18.00 uur in de privélounge
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Privéskiroom
•  Bagageservice in de kamer
•  Roomservice
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Privé bar & snacking opties bij de 

persoonlijke hotelservice
•  Exclusieve hotelservice
•  Premium wifi
•  Voorrang op reserveringen in de 

Gourmet Lounge
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  1 overdekte parkeerplaats (tegen 

betaling)
•  Shuttle service to the Resort center
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Mountain diner
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Chalet-Appartement met 3 

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Chalet-Appartement met 3 slaapkamers 123 Open haard, Kitchen, Living 
Room, Gemeubileerd terras 1 - 7

Chalet-Appartement met 3 slaapkamers 
- Geschikt voor personen met beperkte 
mobiliteit

123 Open haard, Kitchen, Living 
Room, Gemeubileerd terras 1 - 7

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Volledig uitgeruste keuken
•  Fondue- en raclettetoestel
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Locker is uitgerust met 

schoenendroger
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  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)

Services
•  Champagne per glas geserveerd vanaf 

18.00 uur in de privélounge
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Privéskiroom
•  Bagageservice in de kamer
•  Roomservice
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Privé bar & snacking opties bij de 

persoonlijke hotelservice
•  Exclusieve hotelservice
•  Premium wifi
•  Voorrang op reserveringen in de 

Gourmet Lounge
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  1 overdekte parkeerplaats (tegen 

betaling)
•  Shuttle service to the Resort center
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Mountain diner
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Chalet-Appartement met 4 slaapkamers

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Chalet-Appartement met 4 slaapkamers 193 Open haard, Kitchen, Living 
Room, Gemeubileerd terras 1 - 10

Equipment
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Espressomachine
•  Volledig uitgeruste keuken
•  Fondue- en raclettetoestel
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Locker is uitgerust met 

schoenendroger
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  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)

Services
•  Champagne per glas geserveerd vanaf 

18.00 uur in de privélounge
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Privéskiroom
•  Bagageservice in de kamer
•  Roomservice
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Voorrang op reserveringen in de Club 

Med Spa
•  Privé bar & snacking opties bij de 

persoonlijke hotelservice
•  Exclusieve hotelservice
•  Premium wifi
•  Voorrang op reserveringen in de 

Gourmet Lounge
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  1 overdekte parkeerplaats (tegen 

betaling)
•  Shuttle service to the Resort center
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Mountain diner
•  Zwembadhanddoek
•  Wasserijservice (met toeslag)
•  Schoonmaakservice
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Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Sport & Activiteiten**

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Mountainbike Alle niveaus 14 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Bergwandelen

Alle niveaus / 
Kennismakingsles 
in groep / 
Kennismaking

12 jaar oud

Trail Kennismaking

Klimsporten* ✓ ✓ 4 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 5 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

Binnenbad
Binnenzwembad

Zwembad in resort Valmorel.

Diepte (min./max.): 1.3m / 1.3m

Zwembad van 120 m² met pierenbadje van 15m² 
voor kinderen.

Diepte (min./max.): 0.8m / 1.4m

Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Zwembaden Club Med Spa by SOTHYS*

Sothys is de godin van de schoonheid en wijdde zich aan de vrouw om haar 
schoonheid en geluk te bewaren. Ontdek digi-esthétique®, een exclusieve 
massagetechniek waardoor u ontsnapt aan de realiteit en volledig tot rust komt.

*op aanvraag

13



Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Kinderen
Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar Baby Club Med® - 
Ochtend*

Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen, 
Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen, 
Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen

Altijd

2 tot en 
met 3 jaar

Petit Club Med® - 
Ochtend*

Avond, Avond, Avond, 
Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen, 
Shows, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen, Shows, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen, Shows

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

Nieuwe leuke activiteiten, 
Avond, Downhill Mountain 
Biking, Shows, Leuke en 
leerrijke wandelingen

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med 
Passworld®

Downhill Mountain Biking, 
Shows Spa voor Tieners Van 18-06-2023 naar 08-

09-2023

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Wandelen met My Club Med Guide, Snacktime, 
Familie hike met gids

2 tot en 
met 3 jaar

Amazing Family!, Wandelen met My Club Med Guide, 
Family Show, Snacktime, Familie hike met gids

4 tot en 
met 10 jaar

Amazing Family!, Wandelen met My Club Med Guide, 
Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, Nordic 
walking, Begeleide uitstappen, Treetop avontuur 
(Accrobranche), Snacktime, Familie hike met gids, 
Toernooien & spelletjes

11 tot en 
met 17 jaar

Amazing Family!, Wandelen met My Club Med Guide, 
Family Show, Vrije toegang tot het zwembad, Nordic 
walking, Begeleide uitstappen, Treetop avontuur 
(Accrobranche), Snacktime, Familie hike met gids, 
Toernooien & spelletjes

*op aanvraag
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Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome®, Facilitate your arrival Babysitservice

2 tot en 
met 3 jaar Facilitate your arrival Avonddienst, Babysitservice

4 tot en 
met 10 jaar Facilitate your arrival Babysitservice

11 tot en 
met 17 jaar Facilitate your arrival

*op aanvraag
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Les Cerfs en Le Celeste
Hoofdrestaurant

Deze twee restaurant met terras (open vanaf half maart) 
zijn ingericht volgens het thema van de seizoenen.
In Les Cerfs kunt u terecht in de herfst- en winterzaal, en in 
Le Céleste kunt u genieten van grillgerechten en rôtisserie 
in de lente- en zomerzaal.

Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Deze zomer heet ons restaurant u ’s avonds welkom.
In een gezellige sfeer is dit restaurant rond een 
gastronomische toonbank een echte ruimte gewijd aan 
proeven en biedt het ook een bar, een wijnkelder* en een 
delicatessenwinkel*. U kunt de hele dag dineren. ’s Avonds 
diner op reservering. Op het menu: tapas in bergstijl of een 
vast menu met lokale producten. 
*A la carte

Catering in de Chalet-
Appartementen
Maak optimaal gebruik van de cateringservice 
voorgesteld in uw eigen luxe Chalet-
Appartement: 
 Thee en ontbijt bereid door uw eigen butler 
 Laat je boodschappen bezorgen aan uw Chalet-
Appartement * 
 Laat uw maaltijden rechtstreeks bezorgen aan 
uw Chalet-Appartement * 
 Wijn en sterke dranken, en levering van een 
selectie van dranken en snacks voor een 
gezellige aperitief rond het vuur * 
* Met toeslag.

Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Bars
In het Club Med Valmorel 
Resort: De Roc Bar
Hoofdbar

In het Club Med Valmorel 
Resort: De Bar de la Tour
Gourmet Lounge Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Frankrijk

Chalet-appartementen Valmorel

Praktische informatie

Adress
LES CHALETS DE VALMOREL
HAMEAU DU BOIS DE LA CROIX, VALMOREL, Savoie - Valmorel
73260, 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: aankomst tussen 16.00 en 20.00 uur. ’S Middags 
kamers beschikbaar. GM’s die vroeg aankomen, kunnen mogelijk tegen een toeslag 
lunchen in het Resort, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Op de dag van vertrek 
moeten de kamers om 10.00 uur verlaten zijn (inclusief ontbijt en lunch), voor vertrek om 
15.00 uur.

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Grenoble-St Geoirs (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (150 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (80 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Genève-Cointrin (180 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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