Quebec Charlevoix
Canada

Kanada’da St Lawrence manzaralı sihirli bir kış

Tesis Özellikleri
• Bozulmamış doğal bir çevreye sahip bir
bölgeyi keşfedin
• St Lawrence Nehri’nin akışını izlerken,
Quebec’in gastronomik lezzetlerinin
tadını çıkarın.
• Açık hava banyoları bulunan Nordic Spa’yı
deneyin
• Geniş olsun ya da olmasın her yaştan tüm
aile bireyleri ile bu tesise gelin.
• Kış sporları ve diğer birçok aktiviteye
katılın. Hem kayakçılar ve hem de kayak
yapmayanlar için tam bir cennet

∑ CANADA – QUEBEC CHARLEVOIX

Quebec Charlevoix

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Reference number 303693
1 rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, Québec
G0A 2L0, Canada

Özet
Birlikte Güvenle. Club Med yeni hijyen ve güvenlik önlemleri
ile güvenli ve keyifli deneyimler sunuyor.

My Club Med Uygulaması : Tüm ihtiyacınız seyahat dostunuz
My Club Med uygulamamızda. Tesis haritasını keşfedin,
konaklamanıza hazırlanın, aktiviteleri keşfedin ve size özel
servislerin tadını çıkarın. My Club Med’i App Store’dan veya
Google Play’den hemen indirin.
Easy Arrival Servisi*
Şimdi kayıt yapın ve detayları online olarak yönetin, siz
tatilinize başlamadan her şeyi hazırlayalım:
Easy check-in ve check-out
Kayak ve snowboard ekipmanları
Kayak dersi kayıtları
Çocuk Kulüpleri kayıtları
Club Med online Hesabı
Üyelik Alanınızdan ulaşılabilir
*Tesislere göre değişen servisler

Kayak bölgesi haritası
Spor ve Aktiviteler
Yüzme Havuzları
Çocuk
Yiyecek & İçecek
Konaklama
Exclusive Collection Alanı
Tatilinizi daha da özel kılın
Tatilinizi daha da özel kılın
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Kayak bölgesi haritası
LE MASSIF DE CHARLEVOIX
806m
Maksimum yükseklik

65m
Direkt Kayak Çıkışlı Tesis

36m
Minimum yükseklik

KAYAK PISTI SAYISI

40

19

10

16

8

km

Alpin kayak pistleri

Freeride bölge(leri)

3

9

Fun Zone

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Spor & Aktiviteler**

Kış Sporları
Grup Dersleri

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Başlangıç gurup
dersleri

12 yaş

Her zaman

Alp Kayak Okulu

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce) /
Orta/ileri seviye

4 yaş

itibaren 03-12-2022 `e  
16-04-2023

Snowboard okulu

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce)

8 yaş

itibaren 03-12-2022 `e  
16-04-2023

4 yaş

Her zaman

ü

10 yaş

Her zaman

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

16 yaş

Her zaman

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir)

16 yaş

Her zaman

Her seviye

4 yaş

Her zaman

Yürüyüş ve Yürüyüş Okulu

Ekstra kurs ücreti

ü

Buz pateni
Kızak*

Ücretsiz

Her seviye

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Yoga

Fitness okulu

Sirk Okulu

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir) /
İleri seviye için
grup dersleri

Ücretsiz

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri
Ağırlık ve kardiyo odası

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Serbest erişim

Excursion*

ü

Eğlence

ü

ü

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

18 yaş

Her zaman
Her zaman
Her zaman

Yüzme Havuzu

Serbest erişim

Her zaman

Masa tenisi

Serbest erişim

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Yüzme Havuzları

INDOOR SWIMMING POOL
Kapali Havuz
Isıtmalı
 eniş pencerelerden çevredeki
G
manzaraya bakan 23 metrelik
havuz, yüzmek için idealdir.
Yüzmek harika açık havada
geçirdiğiniz bir günün ardından
dinlenmenin ideal yoludur.
Orman temalı dekor, doğa ve
geniş açık alanlarla çevrili
olma hissini artırıyor. Tesisin
en iyi noktalarından biri olan
St Lawrence Nehri manzaralı
bir hamakta oturun.
Su oyunlarıyla donatılmış küçük bir sığ havuz, küçükler
için çok uygundur. Aynısı havuzun yanındaki çadırlarda
saklambaç oyunu için de geçerli!
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Çocuk

Çocuk Kulüpleri
Yaş

İsim

Dahil Aktiviteler

Talep üzerine Aktiviteler

Uygun Tarihler

0-2 yaş

Baby Club Med*

Yaratıcı workshoplar, Erken
öğrenme, Yürüyüşler

2-3 yaş

Petit Club Med*

Yaratıcı workshoplar, Erken
öğrenme, Yürüyüşler,
Gösteri zamanı

Her zaman

Mini Club Med

Sertifikalı eğitmenler
tarafından Alp disiplini
kayak grubu dersleri,
Snowboard lessons by
certified instructors, Gösteri
zamanı

Her zaman

Sertifikalı eğitmenler
tarafından Alp disiplini
kayak grubu dersleri,
Snowboard lessons by
certified instructors, Gösteri
zamanı, Gençler Çoklu Kar
Sporları Programı

Her zaman

4-10 yaş

11-17 yaş

Her zaman

Çocuk Aktiviteleri
Yaş

Dahil Aktiviteler

0-2 yaş

Aile boyu “Big Snack”

2-3 yaş

Aile boyu gösteri zamanı, Ücretsiz Havuz Erişimi, Ücretsiz
Havuz Erişimi, Aile boyu “Big Snack”

4-10 yaş

Aile boyu gösteri zamanı, Ücretsiz Havuz Erişimi, Ücretsiz
Havuz Erişimi, Aile boyu “Big Snack”, Aile boyu turnuvalar
ve oyunlar

11-17 yaş

Aile boyu gösteri zamanı, Ücretsiz Havuz Erişimi, Ücretsiz
Havuz Erişimi, Aile boyu turnuvalar ve oyunlar

Talep üzerine Aktiviteler

*talep üzerine
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Çocuk

Çocuk Servisleri
Yaş

Dahil aktivite & olanaklar

0-2 yaş

Club Med Baby Karşılama, Kolay Erişim

2-3 yaş

Kolay Erişim

4-10 yaş

Kolay Erişim

11-17 yaş

Kolay Erişim

Talep üzerine aktiivite & olanaklar

*talep üzerine
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Yiyecek & İçecek

Restoranlar
Le Chalet

Barlar
BAR LE CHALET
Gurme Lounge Bar
BAR LE MÉTÉORE
Ana bar

Gourme Lsalon
St Lawrence Nehri’nin muhteşem manzarasına sahip bir masaya ev sahipliği yapan
Le Chalet, benzersiz ve samimi bir deneyim vaat ediyor. Geleneksel ve modern
arasındaki kesişme noktasında, Québec’in mutfak sanatı kendini sürekli yeniden
keşfediyor. Her öğünde aşağıdaki nehrin sürekli değişen manzarasına açık zarif
ve renkli dekorun tadını çıkarabilirsiniz.

Le Marché
Ana Restoran
Restoranın ortasındaki büfe, soluk altın rengi ahşap zemini ile bir çarşı
görünümündedir. Yerel ve uluslararası mutfağın hakkını verdikten sonra tek
yapmanız gereken, tadını çıkarmak için en iyi yeri bulmak. Seçim yapmakta
zorlanacaksınız! Beş farklı ambiyansa sahip beş restoran yemek odası: La Laiterie
(akşamları "Terroir & Co" aile restoranı olur), La Moisson, La Légende, L’Orée des
Bois ve L’Accalmie. Bu alanların her biri, avcılık, balıkçılık, tarım, yiyecek arama
ve hayvancılık gibi gastronominin temel unsurlarından birini kutluyor.

Terroir & Co
Spesialite Restoran
Akşamları La Laiterie, bir aile restoranı görünümüne bürünür. Burada çocuklar,
sevgili anne babalarının dikkatli ve aç gözleriyle yemeği kendileri hazırlarlar. Yerel
peynirler ve şarküteri ürünlerinden yapılan fondü ve raclette ile doldurulmuş
tabakların tadını çıkarırlar. Tatlı olarak, çocukların süslemesi için kurabiyeler
ve en iyisi akçaağaç şekerlemesi, meşhur akçaağaç şurubu dondurma. Yemeği
bitirmek için bir ikram!
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Konaklama

Deluxe

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda

Deluxe

9

Minimum
alan (m2)
30

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

çocuk alanı

1-3

Çamaşır servisi (ek ücretle)

Superior Room
- River View

30

çocuk alanı

1-3

Interconnecting
Superior Rooms

60

4-6

Bağlantılı Superior
Odalar - Nehir Manzaralı

60

4-6

Superior Aile Odası
- Dağ Manzaralı

34

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

1-4

Superior Oda - Engelli
Erişimine Uygun

38

çocuk alanı

1-3

Superior Oda - Hareket
Engelli Erişimine Uygun,
Nehir Manzaralı

38

çocuk alanı

1-3

Deluxe Oda - Nehir
Manzaralı

38

Lounge Alanı

1-3

Küvet, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Küvet, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Küvet, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Küvet, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Küvet, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Çiftli Lavabo, Saç
Kurutma Makinesi, Büyüteçli
Ayna, Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma Makinesi,
Çiftli Lavabo, Büyüteçli
Ayna, Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Küvet, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Bornoz, Terlik, Saç
Kurutma Makinesi, Markalı
Kişisel bakım ürünleri
(şampuan, duş jeli, vücut
losyonu vb), Büyüteçli Ayna,
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür
kiti, bakım kiti vs...)

Kat hizmeti, Çamaşır servisi
(ek ücretle), Pool towel,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Konaklama

Kategori

İsim

Minimum
alan (m2)
76

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Lounge Alanı

4-6

Deluxe Aile Odası Nehir Manzaralı

45

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

1-5

Exclusive Collection
Space Süit - Nehir
Manzaralı

50

Ayrı Oturma Odası

1-2

Ayrı Tuvalet, Bornoz, Terlik,
Saç Kurutma Makinesi,
Büyüteçli Ayna, Markalı
Kişisel bakım ürünleri
(şampuan, duş jeli, vücut
losyonu vb), Bakım Ürünleri:
aksesuarlar (duş bonesi,
manikür kiti, bakım kiti
vs...), Küvet, Çiftli Lavabo
Küvet, Duş, Ayrı Tuvalet,
Bornoz, Terlik, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş jeli,
vücut losyonu vb), Bakım
Ürünleri: aksesuarlar (duş
bonesi, manikür kiti, bakım
kiti vs...), Çiftli Lavabo
Küvet, Duş, Çiftli Lavabo,
Bornoz, Terlik, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür kiti,
bakım kiti vs...), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Exclusive Collection
Space Aile Süiti Nehir Manzaralı

68

Ayrı Oturma
Odası, Ayrı Oda

1-5

Bağlantılı Deluxe Odalar
- Nehir Manzaralı

Özel
Koleksiyon
Alanı

10

Ekipman ve servisler

Özel lounge alanında ücretsiz
şampanya (18:00-23:00), G.M®ler
için saat 15:00’ten önce ücretsiz
öğle yemeği, Oda bagaj servisi,
Continental kahvaltı için özel
oda servisi, Club Med Spa’da
rezervasyon önceliği, Konsiyerjde
özel bar ve atıştırmalık servisi,
Konsiyerj servisi, Çamaşır servisi
(ek ücretle), Temizlik, Pool towel,
Premium Wi-Fi, Priority Booking
at the Gourmet Lounge, Upgrade
transfer for G.M® with transfer
package, Reserved whirlpool bath
for G.M® who are in Exclusive
Collection space, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Küvet, Duş, Çiftli Lavabo,
Bornoz, Terlik, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür kiti,
bakım kiti vs...), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Exclusive Collection Alanı
4∑ Club Med Québec Charlevoix tesisinin Exclusive Koleksiyon Alanını keşfedin. Club Med
ruhundan ödün vermeden mahremiyet, lüks ve özelleştirilmiş hizmetler arayanlar için
mükemmel bir seçenektir.  Tesisin en yüksek noktasında yer alan Exclusive Collection
Suitleri, St. Lawrence Nehri’nin muhteşem panoramik manzarasına sahiptir.

Tüm odalara kontinental kahvaltı için oda servisi dahildir.
Konsiyerj hizmeti, Club Med’de ideal bir konaklama geçirmenizi sağlamak içindir.
- Tesisteki her şey dahil etkinliklere ve hizmetlere ayrıcalıklı erişim (Gurme
Lounge’da öncelikli rezervasyon, vb.)

Olanaklar

- Club Med Resort’ta önerilen alakart hizmetlerin rezervasyonu için özel bir irtibat
kişisi (Club Med Spa’da * tedaviler, 11: 00-20: 00 arası oda servisi * (1), bebek
bakıcılığı * (2), çamaşırhane hizmeti *, özel geziler *, vb.)

KAPALI OTOPARK

- Club Med dışındaki geziler *, aktiviteler *, geziler * ve restoranlar * hakkında
uzman tavsiyesi
Salonda bar servisi, akşamları şampanya eşliğinde (3)
Minibar alkolsüz içeceklerle günlük olarak doldurulur
Salonda Wi-Fi erişimi mevcuttur

(1) Kontinental kahvaltıya oda servisi dahildir. (2) Club Med, talep üzerine bebek bakım hizmetlerinin bir listesini sağlar, ancak verilen hizmetten hiçbir
şekilde sorumlu değildir. (3) Sadece saat 18: 00’de camla servis edilen bazı markalar. Alkol sağlık için tehlikeli olabilir. * Ek ücret karşılığında
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Tatilinizi daha da özel kılın

Club Med Spa
Vücudunuzu ve zihninizi, G.Os®’un deneyimine emanet edin. Nezaket ve uzmanlığı birleştiren gerçek bir rahatlama
deneyimi sunuyoruz. Size özel seçilmiş yüksek kaliteli kremlerimizin kokuları ile duyularınız nazikçe uyanacak.
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Tatilinizi daha da özel kılın

Geziler
• Doğa kaçamakları : Dog sled ride
• Kültürü yakından tanıyın : Old Quebec Historic Tour / Old Quebec Immersive Tour
•  : Macera hissi
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Pratik Bilgiler

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Minimum Yaş Sınırı Yok

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Arrival and room available between 4 pm and 8 pm.
If you arrive early, we may be able to serve you lunch (for an additional
fee) depending on availability at the Resort.
On the day of departure, rooms must be vacated by 10 am and you
must leave the Resort by 3 pm at the latest.
TRANSFERLER
Montreal Havalimanı (225 min.)
Quebec Havaalanı (90 min.)
Quebec Airport - Shared shuttle (225 min.)
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

