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• Een panoramisch uitzicht vanuit 
dit design-Resort

• Haal het maximale uit uw dag, 
heb gezellige avonden bij het 
haardvuur en geniet van feestelijke 
nachten met vrienden.

• Kiezen tussen ontspannen in 
de Club Med Spa by CARITA* of 
deelnemen aan een lesje klimmen 
op een muur van 10m hoog

• Op elk gewenst moment genieten 
van gastronomische gerechten. U 
kunt ook een snack meenemen 
voor op de piste of een diner laten 
klaarmaken door een sterrenchef.

• Verwen uw smaakpapillen met 
het beste eten van de lokale 
keuken bereid door een Michelin 
sterrenchef.
* Met toeslag

Resort highlights
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zicht op de Bergen 24 Zicht op de bergen, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamers met tussendeur - Zicht 
op de Bergen 64 Zicht op de bergen, 

Gemeubileerd balkon 4 - 5

Superior Room - Balcony Interconnecting 
with Superior Room 48 Gemeubileerd balkon 2 - 4

Superior kamer 24 1 - 3

Superior kamer - Balkon 24 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 31 1 - 2

Superior kamers met tussendeur 49 4 - 5

Superior kamers met tussendeur - Balkon 49 Gemeubileerd balkon 4 - 5

Equipment
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Verwarming

Badkamer
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer 24 Salonhoek, Balkon 1 - 3

Deluxe kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 43 Salonhoek, Gemeubileerd 

balkon 1 - 2

Deluxe kamer met tussendeur naar een 
Superior kamer - Balkon 48 Salonhoek, Gemeubileerd 

balkon of terras 4 - 5

Deluxe kamer met tussendeur naar een 
Superior kamer 48 Salonhoek, Balkon 4 - 5

Equipment
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Kluisje
•  Sofa('s)
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Dubbele wastafel
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

Services
•  Bagageservice
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite 54 Living Room, Gemeubileerd 
terras 1 - 2

Junior Suite 44 Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd balkon 1 - 3

Suite met tussendeur naar een Superior 
kamer - Balkon 79 Afzonderlijke Salon, Furnished 

balcony or terrace 4

Junior Suite interconnecting with 
Superior Room - Balcony 71 Afzonderlijke Salon, 

Gemeubileerd balkon 2 - 5

Equipment
•  Telefoon
•  Televisie
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Sofa('s)
•  Verwarming
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Douche
•  Apart toilet
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Ligbad
•  Dubbele wastafel
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Verwarmd handdoekrek
•  Make-up spiegel
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

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)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

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

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Ski

Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans) / Beginner / 
Gevorderde

12 jaar oud

Snowboard

Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 
Frans) / Beginner / 
Gevorderde

12 jaar oud

Activiteiten op de 
wintersportbestemming* ✓

Boardercross* ✓

Mountainbiken op sneeuw* Alle niveaus ✓

Sneeuwscooter* ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Klimmen Kennismaking

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Ontspanning ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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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
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Take-away restaurant
Ander restaurant

Van het skiën in de frisse berglucht krijgt u trek! Hier kunt u 
terecht voor warme dranken en snacks als u terugkomt van 
een middag op de piste.

L’Epicurious, Gastronomische 
Lounge
Gourmet Lounge

Tijdelijk alleen voor het diner geopend.
Lekker samen eten in een intieme omgeving? Bij dit nieuwe 
concept vallen al uw vorige restaurantbezoeken in het niet. 
Geniet van een sfeer die we het best kunnen omschrijven 
als ‘Gourmet Lounge’. De aankleding is warm, authentiek 
en toch modern. De gebruikte streekproducten komen hier 
volledig toch hun recht. De ruimte kan op ieder moment 
van de dag aangepast worden. Tijdens de middag kunt u 
er bijvoorbeeld terecht voor een heerlijke picknick, maar 
ook voor een gastronomische lunch of degustatiediner. 
Alles wordt klaargemaakt door onze strerrenchefs. U 
vindt nog meer verrassingen in onze wijnkelder* en 
delicatessenwinkel*.
*met toeslag

Hoofdrestaurant
Hoofdrestaurant

Gelegen op de eerste verdieping, is dit restaurant 
een geweldige plek om de unieke sfeer van het 
Resort te proeven. De eigentijdse en innovatieve 
stijl is perfect voor ontspannen, leuke maaltijden 
met vrienden of familie. Proef het beste van de 
Franse en internationale keuken. Het restaurant 
serveert ’s middags warme dranken en Discovery 
Dinners van onze Michelin-sterrenchef.

Frankrijk
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Bars
Hoofdbar
Hoofdbar

Loungebar
Gourmet Lounge Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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LES 3 VALLEES

Plattegrond skigebied

2300m
Ski-in / Ski-out Resort

3200m
Maximale hoogte

1300m
Minimale hoogte

Aantal skipistes

32 106 132 51600
km

Skipistes
169

Langlaufpistes

120 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Praktische informatie
Adress
CLUB MED VAL THORENS SENSATIONS GRANDE RUE
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE, VAL THORENS, Savoie - Val Thorens
73440, Frankrijk

 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 Grenoble-St Geoirs (165 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Lyon St Exupéry (165 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Chambéry-Voglans (110 min.)
Transfer van en naar de luchthaven van Genève-Cointrin (195 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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