Val d’Isère
Fransa

Popüler bir kayak merkezinde ünlü pistlerde kayak

Tesis Özellikleri
• Yüksek prestijli bir kayak alanında, büyük
sporcuların izinde kayak yapmak
• Bir 5? lüksünün tadını çıkarın Terasta sıcak
küvet ve bekleme salonunda şampanya (1)
servisinin bulunduğu alan
• CINQ MONDES tarafından sağlanan
Club Med Spa*’da bir seansın ardından
havuzdan Solaise’yi seyretme
• Dağ havasında geçmiş bir günün ardından
Savoyard’ın spesiyallerini tadın
(1)18:00’de bardakla servis vardır. Alkol,
sağlığa zararlı olabilir.
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Val d’Isère

CLUB MED VAL D’ISERE
LA LÉGETTAZ, VAL D’ISERE, Savoie - Val d’Isère
73150, 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
Yiyecek & İçecek
Konaklama
5T Lüks Alan
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
VAL D’ISERE TIGNES
3450m
Maksimum yükseklik

1850m
Direkt Kayak Çıkışlı Tesis

1550m
Minimum yükseklik

KAYAK PISTI SAYISI

300

25

44

69

21

km

Alpin kayak pistleri

Kayaklı koşu pistleri

75

Freeride bölge(leri)

Fun Zone

40 km
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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**

Kış Sporları
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Kayak Okulu

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce)

12 yaş

Her zaman

Snowboard Okulu

Tüm seviyeler için
dersler (Fransızca
/ İngilizce)

8 yaş

Her zaman

ü

Tesisteki Aktiviteler*

Her zaman

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Club Med Fitness

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

16 yaş

Her zaman

ü

Eğlence

Yüzme Havuzu aktiviteleri

Ücretsiz

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

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

Her zaman

16 yaş

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak

3

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

KAPALI HAVUZ
Kapali Havuz
Isıtmalı
 erinlik (min./max.): 1m /
D
1.4m
 eniş pencerelere ve
G
rahatlama alanına 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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Yiyecek & İçecek

Restoranlar
Le Bellevarde

Barlar
ANA BAR
Ana bar

Ana Restoran
Restoranda 4 ve 8 kişilik masalar vardır. Sizi dünya mutfağı ve temalı mutfak
yemekleriyle karşılar.

Le Chalet du Charvet
Spesialite Restoran
Savoy yemeklerinde (fondü ve pierrade) uzmanlaşan bu restoran, akşam yemekleri
için garsonla samimi bir ortam sunar.Resepsiyondan rezervasyon yaptırmak
zorunludur. 4 - 8 kişilik masalar.
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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

Delüks

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda

Delüks

6

Minimum
alan (m2)
15

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

1-2

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

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

Superior Oda Güney Yönü

15

1-2

Superior Oda Engelli Uyumlu

28

1-2

Superior Oda

15

1-2

Delüks Oda

30

Lounge Alanı

1-2

Delüks Oda Engelli Uyumlu

33

Lounge Alanı

1-2

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

G.M®ler için saat 15:00’ten
önce ücretsiz öğle yemeği,
Konsiyerj servisi, Çamaşır servisi
(ek ücretle), Bagaj servisi, 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

Exclusive
Collection
Space

Exclusive Collection
Space Suit - Engelli
Uyumlu
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Minimum
alan (m2)
70

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

Çocuklar için ayrı uyku 1 - 4
alanı, Living Room

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

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, Kat hizmeti,
Çamaşır servisi (ek ücretle),
Temizlik, Oda servisi (ek ücretle)
11:00-23:00 arası, Pool towel,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant,
Upgrade transfer for G.M®
with transfer package, Minibar
(non-alcoholic drinks) - refilled
daily, Özel kayak odası

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

Exclusive Collection
Space Suit

49

Living Room

1-2

Exclusive Collection
Space Aile Suit

63

Çocuklar için ayrı uyku 1 - 4
alanı, Living Room

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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5T Lüks Alan
Le Refuge’u keşfedin, Val d?Isère 4?’deki Lüks Alan Tesis. 5? Luxury Space, Club Med’in
sıcakkanlı yaklaşımını kaybetmeden, gizlilik ve lüksün yanında özel hizmetler arayan
kişiler için muhteşem bir seçenektir.

Room service for continental breakfast is included for all rooms
Dedicatedski room for GM®s staying in the Exclusive Collection Luxury Space
The concierge service is destined to ensure you of an ideal stay at Club Med
- Privileged access to the all-inclusive activities and services at the Resort (priority
booking for the speciality restaurant, etc)
- A dedicated contact person for booking the à la carte srvices proposed at the Club
Med Resort (ski equipment available immemdiately on your arrival*, treatments
at the Club Med Spa* by CINQ MONDES, room service*(1), babysitting*(2), laundry
service*, customised excursions*, etc.)
- Expert advice on the excursions*, activities*, outings* and restaurants* outside
Club Med
Bar service in the lounge, with champagne included in the evenings(3)
Minibar restocked daily with soft drinks
Wifi access available in the lounge
Privileged transfer from the railway station to the Resort(4)

(1) Room service included for continental breakfast.
(2) Club Med provides a list of babysitting services on request, but is in no way responsible for the service provided.
(3) Served by the glass, at 6 pm. Alcohol can be dangerous for the health.
(4) Only for clients with a Transfer package
*At extra cost
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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 CINQ MONDES
Dünyanın dört bir yanına ait atadan kalma güzellik geleneklerinden ilham alan Cinq Mondes, farklı kültürler aracılığıyla
duyusal bir yolculuk® sunuyor. Doğal malzemelerin kalitesini, geleneksel tıp uzmanlarıyla yapılan işbirliğinden gelen gerçek
el becerisiyle birleştiren bakımı keşfedin. Kanıtlanmış etkilere sahip kaynaklara geri dönüş...
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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 VAL D’ISERE
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 (170 min.)
Lyon St Exupéry havaalanına/havaalanından transfer (170 min.)
Chambéry-Voglans havaalanına/havaalanından transfer (120 min.)
Cenevre-Cointrin havaalanına/havaalanından transfer (180 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.

