Serre-Chevalier
Fransa

Ecrin Massif’de manzara eşliğinde kayak

Tesis Özellikleri
• Çocuklarla birlikte kızak seansından
sonra, PAYOT tarafından Club Med Spa*’da
rahatlama
• Leave your babies from 4 months upwards
with our dedicated G.O®s
• Enjoy a quiet Resort made from stones
and wood in a forest of pines
• Initiate your children into skiing, while
your teenagers go to the snowpark
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Serre-Chevalier

CLUB MED SERRE CHEVALIER
LE BEZ, LA SALLE LES ALPES, Hautes-Alpes - Serre Chevalier
05240, France

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
Tatilinizi daha da özel kılın
Pratik Bilgiler

Green Globe : Sürdürülebilirliğe katkımızdan dolayı tesislerimiz Green Globe Uluslararası Sertifikaya sahiptir
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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
SERRE CHEVALIER VALLEE
2800m
Maksimum yükseklik

1400m
Direkt Kayak Çıkışlı Tesis

1400m
Minimum yükseklik

KAYAK PISTI SAYISI

250

13

29

26

13

km

Alpin kayak pistleri

Kayaklı koşu pistleri

59

Freeride bölge(leri)

Fun Zone

45 km
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Spor & Aktiviteler**

Kış Sporları
Grup Dersleri

Kayak Okulu

Tüm seviyeler
için dersler
(Fransızca /
İngilizce) / Orta/
ileri seviye / Her
seviye için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir)

Yürüyüş ve Hiking Okulu

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

Snowboard Okulu

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

4 yaş

Her zaman

Her zaman

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce)

12 yaş

Her zaman

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Fitness Okulu

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

16 yaş

Her zaman

Yüzme Havuzu aktiviteleri

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

16 yaş

Her zaman

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
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veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

∑ FRANSA – SERRE-CHEVALIER

Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Tesisteki Aktiviteler*

ü

Her zaman

Bilardo*

ü

Her zaman

Eğlence

ü

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
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Yüzme Havuzları

KAPALI YÜZME HAVUZU
Kapali Havuz
Isıtmalı
 erinlik (min./max.): 0.9m /
D
1.4m
 üyük pencerelerin bulunduğu
B
kapalı yüzme havuzu, etraftaki
manzaranın tadını çıkarmanızı
sağlıyor.
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Çocuk

Çocuk Kulüpleri
Yaş

İsim

Dahil Aktiviteler

0-2 yaş

Baby Club Med*

Yaratıcı workshoplar, Erken
öğrenme, Yürüyüşler

2-3 yaş

Petit Club Med*

Evening, Yaratıcı
workshoplar, Erken
öğrenme, Yürüyüşler,
Gösteri zamanı

4-10 yaş

11-17 yaş

Mini Club Med

Junior Club Med

Talep üzerine Aktiviteler

Her zaman
“Kayak yapma ve kar keyfi"
kursu

ESF group ski lessons for
adults, Çeşitli konaklama
tipleri için snowboard
dersleri, Evening, Gösteri
zamanı
ESF group ski lessons for
adults, Çeşitli konaklama
tipleri için snowboard
dersleri, Gösteri zamanı,
Çoklu Kar Sporları Programı

Uygun Tarihler

Her zaman

Her zaman

Gençlere yönelik spa

Her zaman

Çocuk Aktiviteleri
Yaş

Dahil Aktiviteler

0-2 yaş

Aile boyu “Big Snack”

2-3 yaş

Club Med Amazing Family !, Aile boyu gösteri zamanı, Pool
free access, Aile boyu “Big Snack”

4-10 yaş

Club Med Amazing Family !, Aile boyu gösteri zamanı, Pool
free access, Aile boyu “Big Snack”

11-17 yaş

Club Med Amazing Family !, Aile boyu gösteri zamanı, Pool
free access, Aile boyu “Big Snack”, Snowshoeing

Talep üzerine Aktiviteler

*talep üzerine
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Çocuk

Çocuk Servisleri
Dahil aktivite & olanaklar

Talep üzerine aktiivite & olanaklar

0-2 yaş

Yaş

Easy Arrival, Club Med Baby Welcome

Bebek bakıcılığı

2-3 yaş

Easy Arrival

Evening Service, Bebek bakıcılığı

4-10 yaş

Easy Arrival

Bebek bakıcılığı

11-17 yaş

Easy Arrival

*talep üzerine
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Yiyecek & İçecek

Restoranlar
Le Vauban

Barlar
IZOARD
Ana bar

Ana Restoran
Bu geniş restoran, aileler ve arkadaş gruplarını günün tüm öğünlerinde ağırlar.
Ferah terastan vadi manzarasının keyfini çıkarın. 4 ila 8 kişilik masalar, bebekler
sandalyeleri ve sandalye yükselticileri.

LAUTARET
Gece Barı
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Konaklama

Delüks

Standart
Kategori

İsim

Standart

Aile Standart Oda
- Vadi Manzaralı

Delüks
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Minimum
alan (m2)
27

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

1-4

Bagaj servisi
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Bagaj servisi
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Markalı Kişisel
bakım ürünleri (şampuan,
duş jeli, vücut losyonu
vb), Ayrı Tuvalet
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Bagaj servisi, Pool towel
Duş, Ayrı Tuvalet, Bornoz,
Terlik, Saç Kurutma
Makinesi, Markalı Kişisel
bakım ürünleri (şampuan,
duş jeli, vücut losyonu vb),
Isıtmalı Havlu Asacağı

Aile Standart Oda - Vadi
Manzaralı, Balkonlu

27

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

1-4

Aile Standart Oda - Dağ
Manzaralı, Balkonlu

27

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

1-4

Standart Oda

23

Aile Standart Oda

27

Standart Oda Engelli Uyumlu

27

Delüks Oda

27

1-3

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

1-4

1-2

Lounge Alanı

1-2

Ekipman ve servisler

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
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Tatilinizi daha da özel kılın

Club Med Spa DECLÉOR
Fransız mükemmelliği yaklaşık 100 yıldır tüm kadınlara gerçek güzelliklerini ortaya çıkarma şansı sunuyor. Danstan
ilham alan el hareketlerini kullanan yaratıcı Nadia Payot’ın ’42 hareket” koreografisi yenilikçi formüllerden ve büyük bir
duyusallıktan besleniyor. Her şeyi tamamen akışına bırakmakla ilgili, minerallere dayalı bir kozmetik devrim.
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Pratik Bilgiler

CLUB MED SERRE CHEVALIER
Minimum Yaş Sınırı Yok

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
HORAIRES D’ARRIVEE/DEPART ** Pour tous séjours, arrivée entre 15 heures
et 20 heures; en cas d’arrivée anticipée et en fonction des disponibilités
du Village, le déjeuner pourra vous être proposé avec supplément. Chambre à disposition dans l’après-midi - Le jour du départ, chambre
à libérer à 10 heures - départ du Village à 15 heures (petit déjeuner
et déjeuner inclus). ** Semaine libre (ne débutant pas le dimanche)
- Arrivée entre 17 heures et 20 heures - Chambre à disposition dans
l’après-midi - Le jour du départ, chambre à libérer à 10 heures; départ
du Village à 17 heures (petit déjeuner et déjeuner inclus).
TRANSFERLER
Grenoble-St Geoirs havaalanına/havaalanından transfer (180 min.)
Lyon St Exupéry havaalanına/havaalanından transfer (165 min.)
Milano-Linate havaalanına/havaalanından transfer (240 min.)
Milano-Malpensa havaalanına/havaalanından transfer (210 min.)
Torino-Casel havaalanına/havaalanından transfer (180 min.)
Chambéry-Voglans havaalanına/havaalanından transfer (160 min.)
Milan-Bergame airport (210 min.)
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