
– så drömmer vi om att resa  
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FÖRORD

År 1950 grundades Club Med på Mallorca. Med 
den idylliska, exklusiva semesterresorten skapade 
vi konceptet all inclusive-resor. En ny, komplett 
och bekymmersfri semesterupplevelse som var 
banbrytande för sin tid. Idén från vår grundare, 
Gérard Blitz, härstammade från människors längtan 
efter en plats för lycka. Långt bort från efter-
krigstidens vardagsbekymmer och där människor 
istället erbjöds lugn och ro. Och kunde få känna 
riktig glädje.

Från banbrytande all inclusive under 
efterkrigstiden till nylansering av exklusiva 
paketresor i det nya millenniet. Idag har vi 
utökat vårt utbud och finns numera på alla 
kontinenter. Även om grundfilosofin är densamma 
– att skapa riktig glädje – har människors behov 
och idéer om vad som gör en semester härlig 
förändrats. Resenärer söker avkoppling från 
sin snabba vardag och vill vara medvetna och 
närvarande under semestern. Denna förändring 
förstärks ytterligare av dagliga motgångar och 
utmaningar som följt med covid-19-pandemin. 
Istället för stadssemester och festresor trendar 
nu avkopplande turer i naturen med familjen, 
eller upptäcktsfärder på okända orter med nära 
vänner. Detta bekräftas också av resultaten 
från vår nyligen genomförda undersökning 
tillsammans med Ipsos Norm.

Nu förnyar vi återigen innebörden av en 
semester och skapar en ny kategori av resor 
med ett allomfattande koncept: Zenventure. 
Zen möter Adventure. Konceptet förverkligar 
kombinationen av äventyr med avkoppling, 
mindfulness, kulinariska upplevelser, design och 
lyx. Med detta unika erbjudande omdefinierar 
vi resandet. Vi anpassar oss efter människors 
nuvarande önskemål samtidigt som vi håller oss 
till våra historiska rötter. På vår Zenventure 
flaggskeppsresort i Seychellerna erbjuder vi 
de mest extraordinära naturupplevelserna i en 
lyxig miljö för att ge själen såväl avkoppling som 
äventyr. Genom det vill vi göra vad vi kan för att 
erbjuda människor stunder av lycka.

Jag ser verkligen fram emot den kommande  
Zenventure-resan med dig.

ESTELLE GIRAUDEAU 
Vd för Storbritannien och norra Europa på Club Med 

“The purpose of life is to be happy. The 
place to be happy is here. And the time to 
be happy is now.”

Gérard Blitz, grundare av Club Med

FÖRORD  
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OM EXPERTERNA

Ansvarig för produktutvecklingen på Club Med. Raphaëlle har en akademisk bakgrund inom  
marknadsföring och företagsekonomi från både Harvard University och HEC Paris.
Raphaëlle Chiapolino | Ansvarig för produktutveckling i Europa, Afrika och Frankrike på Club Med | 1

Resortvärd specialiserad på hållbarhet på Club Med Seychelles. Arbetar med naturbevarande  
aktiviteter som verkar för miljöskydd på Club Meds nyöppnade resort. 
Maxime Favre  | Hållbarhetsambassadör på Club Med Seychelles | 2

Vice VD på analysföretaget Kairos Future samt medlem i bland annat World Tourism Organization  
(UNWTO) Panel of Tourism Experts och det europeiska forskningsnätverket Tourist Research  
Center (TRC).
Johanna Danielsson | Managementkonsult och trendanalytiker inom turism och resor | 3

Grundare av Chatflights, en appbaserad resebyrå med fokus på reseköp genom flygpoäng. 
Alexis har en bakgrund inom entreprenörskap, produktinnovation och försäljning. 
Alexis Barnekow | Vd på Chatflights | 4

2 3 4

Club Med är aktiva i fler än 30 länder och 
upprätthåller den unika Club Med-andan tack 
vare sin internationella personal som består 
av fler än 23 000 anställda med mer än 110 
olika nationaliteter. Drivna av sin pionjäranda 
fortsätter Club Med att växa och anpassa sig 
efter varje marknad med fler än 14 nya resorter 
som öppnar inom de kommande tre åren. 

För frågor om denna rapport, vänligen  
kontakta dian@agency.se, presskontakt för  
Club Med i Sverige.

OM UNDERSÖKNINGEN
Statistiken i denna undersökning har hämtats 
av Ipsos Norm på uppdrag av Club Med. 
Undersökningen genomfördes i februari 2021 
i form av en webbenkät. Totalt har 1 005 
personer i Sverige i åldrarna 18–65 år deltagit 
i undersökningen. Resultatet är statistiskt 
säkerställt och riksrepresentativt.

OM CLUB MED
Club Med grundades 1950 av Gérard Blitz 
och är en av pionjärerna inom all inclusive-
konceptet. Club Med erbjuder resor till fler än 80 
premiumresorter på fantastiska platser världen 
över. Däribland Nord- och Sydamerika, Karibien, 
Asien, Afrika, Europa och Medelhavet. 

EXPERTERNA

1

mailto:dian%40agency.se?subject=
https://www.clubmed.se
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Majoriteten av svenskarna har avstått från  
utlandsresande under pandemin. Vilket gjort  
oss mer ressugna än någonsin. Club Meds under-
sökning visar att pandemin ökat reslusten hos  
var fjärde svensk. Och drygt en av fyra svarar 
även att de värdesätter en utlandssemester  
högre idag än innan pandemin.

Så har pandemin påverkat vår 
inställning till utlandssemester
1 29 %Jag har haft färre saker att se fram emot

4 23 %Det har ökat min reslust

5 20 %Det har inte påverkat mig alls

2 26 %Jag har tänkt mer på kommande och 
tidigare semesterresor

3 26 %Jag värderar möjligheten att kunna resa  
på utlandssemester högre än tidigare

TOPP 5: 

Endast 2 %
uppger att de rest till utlandet 
som vanligt under pandemin.

K APITEL 1 –  PANDEMIN OCH RESANDEK APITEL 1 –  PANDEMIN OCH RESANDE

PANDEMIN HAR 
GJORT SVENSKARNA 
RESSUGNA 

Pandemin har gjort mig mer benägen att lägga 
mer tid och pengar på framtida semesterresor

19 %

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år

11 % 11 % 10 %

“Tidigare kriser visar att vi konsumenter har 
kort minne. Så snart pandemin försvinner 
från medierna kommer vi vilja börja resa 
igen. Hur snabbt det går beror på hur väl 
vaccineringen faller ut, internationellt. Men 
under en övergångsperiod kommer vi mer 
än vanligt föredra trygga alternativ, som  
att resa med en trygg researrangör.”

Johanna Danielsson, trendanalytiker inom  
turism och resor
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”Vi tror att pandemins främsta effekt på 
resandet är att resenärer framöver kommer 
förvänta sig total sinnesfrid när de reser. De 
kommer räkna med att allt praktiskt inför 
och under resan tas om hand, att säkerhet 
och flexibilitet garanteras, och att någon 
hjälper dem om något oförutsett skulle ske.”

Raphaëlle Chiapolino, ansvarig för produktutveckling  
i Europa, Afrika och Frankrike på Club Med

”Vi märker att allt fler är öppna för att 
skämma bort sig själva. Börserna och 
bostadspriserna har gått upp och många 
har sparat pengar under pandemin för 
att de stannat hemma. Nu finns ett rejält 
uppdämt behov. Folk är ute efter lite 
bekvämare resor i Premium Economy eller 
Business Class, lite bättre hotell och lyxigare 
destinationer som Maldiverna eller Miami.”

Alexis Barnekow, vd på Chatflights

Det ser vi mest fram emot med  
vår nästa utlandssemester
1 40 %Inspiration och miljöombyte

4 25 %Unna mig en bekväm och lyxig semester              

5 23 %Ta del av en annan matkultur                               

2 39 %Total avslappning och ökat välbefinnande

3 30 %Upptäcka ett nytt land/kultur

TOPP 5: 

Jag ser mest fram emot total avslappning i 
samband med nästa utlandssemester

44 % 35 %

Kvinnor: Män:

K APITEL 1 –  PANDEMIN OCH RESANDEK APITEL 1 –  PANDEMIN OCH RESANDE

11% har upplevt att de 
har mindre energi till följd av 
en utebliven utlandssemester.

1av 5 vill ta igen tid 
med nära och kära som de inte 
kunnat träffa.

16% planerar att spendera 
mer än de brukar på kommande 
utlandssemester.

MILJÖOMBYTE OCH TOTAL AVSLAPPNING – 
DETTA SER SVENSKARNA MEST FRAM EMOT  
Undersökningen visar att svenskarna ser mest 
fram emot att få ny inspiration och miljöombyte 
med nästa utlandsresa. Hela 40 procent svarar 
detta. Lika många längtar efter att få total 
avkoppling. Bland kvinnorna är denna siffra ännu 
högre, 44 procent jämfört med 35 procent bland 
männen. En av fyra i åldrarna 31-40 och 41-50 ser 
fram emot att få resa bort med hela familjen.
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Då kommer vi kunna resa igen 
– enligt svenskarna

18 %

5 %

17 %

13 %

47 %

Mars, april, maj 2021

Juni, juli, augusti 2021

September, oktober,  
november 2021

December 2021, januari 2022,  
februari 2022

Mars 2022 eller senare

Var tredje i åldern 31-40 och 41-50 tror att de kommer  
kunna resa till höst- och vintersäsongen 2021.

K APITEL 1 –  PANDEMIN OCH RESANDEK APITEL 1 –  PANDEMIN OCH RESANDE

1av 5 ser fram emot
en unik naturupplevelse.

”De senaste månaderna har vi sett ett 
ökat intresse för våra långväga och mer 
avlägsna destinationer med mindre trängsel. 
Till exempel Seychellerna, Dominikanska 
Republiken och Maldiverna. Våra resorter på 
dessa destinationer är glesare på människor 
och ligger i bevarade naturområden med 
orörda omgivningar. Det är resmål som är 
lite lyxigare och speglar nya förväntningar 
från kunderna.”

Raphaëlle Chiapolino, ansvarig för produktutveckling  
i Europa, Afrika och Frankrike på Club Med

För resenärer som önskar bekväm avskildhet 
erbjuder Club Med sin Exclusive Collection. 
I denna ingår 13 lyxiga resorter och privata 
villor på några av de mest spektakulära 
platserna i världen. Vad sägs om att  
checka-in på Club Meds nya ekovänliga 
resort i Seychellerna?

TIPS!
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Bekvämligheter svenskarna prioriterar på 
nästa utlandssemester efter pandemin
1 27 %All inclusive    

4 14 %Uppgradera hotellrummet

5 12 %Stort utbud av exklusiva restauranger 

2 17 %Privat villa/avskilt boende

3 15 %Spa- och hälsoaktiviteter på destinationen

TOPP 5: Pandemin har på flera sätt gjort vardagen mer 
ansträngd, påfrestande och stressande för 
många. Därför är det kanske inte så konstigt 
att det finns en stark önskan om bekvämlighet 
och lyx på nästa semesterresa efter pandemin 
hos svenskarna. Det framgår av Club Meds 
undersökning. En av fyra uppger nämligen att  
de kommer att prioritera all inclusive på sin 
nästa utlandsresa. Bland de i åldrarna 31-40 år  
är det ännu fler, 34 procent, som svarar detta.

I kölvattnet av pandemin är det också många 
som vill prioritera en resa med privat eller 
avskilt boende. Närmare en av fem.

ALL INCLUSIVE, 
PRIVAT VILLA OCH 
SPAMÖJLIGHETER 
– svenskarna vill ha guldkant 
på semestern
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”Att flyga business är avkopplande, 
särskilt på långresor då man får god mat 
och “fully flat”-sängar. Pandemin har 
inneburit att många har samlat flygpoäng 
på sina kreditkort vilket öppnar för att 
kunna boka Business Class med poäng på 
nästa resa, eller uppgradera sin resa för 
poäng. Flygbolagen har dessutom förlängt 
giltighetstiden på poängen och haft 
kampanjer som gett fler poäng än vanligt.”

Alexis Barnekow, vd på Chatflights

1av 10  
planerar att uppgradera  
flygresan på nästa  
utlandssemester.

18-30 år 24 %

31-40 år 17 %

41-50 år 12 %

51-65 år 8 %

Så många kommer prioritera spa- och  
hälsoaktiviteter på sin nästa utlandssemester

BAD, UPPLEVELSER OCH MAT – SÅ VILL  
VI AKTIVERA OSS  
Föga förvånande så planerar svenskarna  
att prioritera strand- och poolhäng på nästa  
utlandssemester efter pandemin. Hela 43 procent 
uppger detta. Därefter kommer utflykter, så  
som guidade turer och naturupplevelser. Men  
14 procent uppger även att de kommer prioritera 
spa och yoga. Inte minst de i åldrarna 31-40. 
Bland dem uppger 17 procent att de planerar 
avkopplande aktiviteter.

Så vill vi aktivera oss under nästa  
utlandssemester efter pandemin

Strand-och poolhäng

Utflykter

Naturupplevelser

Kulinariska aktiviteter 

Shopping  

Spa- och yogaaktiviteter

Sport och träningsaktiviteter

Annat

43 %

39 %

35 %

 24 %

22 %

14 %

12 %

20 %

Prioriterar strand-och poolhäng

Kvinnor:

47 % 38 %
Män:1av 4 ser fram emot att unna 

sig en bekväm och lyxig semester  
under sin nästa utlandsresa.
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På vår nya Zenventure-resort i Seychellerna 
finner du den perfekta aktiviteten som 
kombinerar avkoppling med upplevelse. Vår 
senaste yogaklass tar dig på en mild promenad 
genom det vackra landskapet i Sainte-Anne 
Marine National Park och inkluderar såväl 
yoga som stretchstopp längs vägen.

TIPS TILL ALLA YOGIS! 

“Allt fler har idag jobb där hjärnan får 
gå för högtryck. Då blir det allt viktigare 
att återhämta sig mentalt, men också att 
komma i form mentalt. Allt som främjar 
detta är inne nu, aktiviteter som får oss 
att fokusera på annat än jobb. Till exempel 
vistelse i naturen, mental träning, yoga, 
etcetera.”

Johanna Danielsson, trendanalytiker inom  
turism och resor

MATTREND: UNGA PRIORITERAR  
MATKURSER OCH VINPROVNINGAR 
För många är en stor del med att resa att 
upptäcka mat- och dryckeskulturen på 
destinationen. Något som intresserar särskilt 
de yngre resenärerna, visar Club Meds 
undersökning. Var tredje i åldrarna 18-30 år 
säger att de kommer att prioritera mat- och 
dryckesrelaterade aktiviteter under sin nästa 
utlandssemester, så som en matlagningskurs  
eller en vinprovning. Även bland de mellan  
31-40 och 41-50 år är det många som vill 
prioritera kulinariska upplevelser. Närmare  
en av fyra svarar detta.

K APITEL 2 –  ZEN K APITEL 2 –  ZEN
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18-30 år 45 %

31-40 år 37 %

41-50 år 35 %

51-65 år 24 %

Så många planerar att prioritera  
naturupplevelser på nästa utlandsresa,  
t.ex. vandring, dykning och snorkling

K APITEL 3 –  ADVENTURE

Lika tydligt att svenskarna vill ha en lugn 
semester visar undersökningen också att de 
vill få utlopp för sin äventyrliga sida. Utöver 
strand- och poolhäng toppar även utflykter och 
naturupplevelser listan över vad svenskarna  
vill prioritera på sin nästa utlandssemester. 
Det svarar 39 respektive 35 procent.

Fler kvinnor än män vill prioritera  
naturupplevelser på destinationen

38 % 32 %

Kvinnor: Män:

K APITEL 3 –  ADVENTURE

NATURUPPLEVELSER 
OCH KVALITETSTID 
MED FAMILJEN
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”Karantän, restriktioner och hemarbete 
har ökat behovet av att känna frihet och 
uppleva naturen. Särskilt för människor  
som bor i större städer. Friluftsresor och 
”mikro-äventyrsresor” i trygga miljöer 
kommer att växa sig ännu starkare efter 
pandemin tror vi, då allt fler vill njuta  
av naturen.”

Raphaëlle Chiapolino, ansvarig för produktutveckling  
i Europa, Afrika och Frankrike på Club Med

21% ser mest fram emot 
en unik naturupplevelse med 
sin nästa utlandssemester

SVENSKARNA VILL RESA MED FAMILJEN 
NÄR PANDEMIN ÄR ÖVER 
De allra flesta vill helst resa iväg tillsammans 
med sin närmaste familj, partner eller en vän  
efter pandemin. 39 procent svarar att de gör 
nästa semesterresa med familjen. Endast en av 
tio planerar att åka på gruppresa med släkten. 
Och ännu färre på en resa med arrangerad 
grupp. Närmare en av fem planerar dock  
en soloresa.

Dessa vill vi resa med när pandemin är över

“Definitionen av ett äventyr kan variera 
från en person till en annan, men den 
gemensamma nämnaren är behovet och 
sökandet efter känslan av ett äventyr. Ett 
bra sätt att utlösa känslan av spänning, den 
där adrenalinkicken som vi alla kan relatera 
till, är att helt enkelt uppleva något nytt 
och annorlunda. För vissa är det att besöka 
nya platser, eller kanske uppleva en ny smak 
eller ny mat och för andra att lära sig något 
nytt och leva livet fullt ut.”

Maxime Favre, hållbarhetsambassadör på  
Club Med Seychelles

Vill gärna göra en temaresa 17 %

Intresset för att göra semesterresor med 
tema har ökat 

9 %

Planerar att göra en resa utefter ett  
specifikt intresse/tema

7 %

Har blivit mindre intresserad av temaresor 5 %

Föredrar andra resor än temaresor 62 %

Så ser svenskarna på temaresor idag 
kontra före pandemin 

K APITEL 3 –  ADVENTURE

19% ser mest fram emot att
ta igen tid med nära och kära som de 
inte kunnat träffa under pandemin.

Familjen 39 %

Romantisk resa med partner 28 %

Resa med en vän 23 %

Ensamresa 17 %

Gruppresa med vänner 15 %

Gruppresa med släkt 10 %

Resa med arrangerad grupp  
(exempelvis träningsläger, yoga-retreat)

5 %

Inget av ovanstående / vet ej 18 %

ÄVENTYR I SPEKTAKULÄR NATUR 
I SEYCHELLERNA 
Sainte Anne ligger i en marin nationalpark  
i hjärtat av Seychellerna. Här kan både  
barn och vuxna plocka fram sin inre  
äventyrare i havet. Aktiviteter som erbjuds 
på Club Med Seychelles är bland annat 
snorkling, fridykning, SUP-yoga och kajak-
paddling. För den som vill njuta av naturen 
finns kullar klädda i femtio nyanser av 
grönt, turkost vatten och vita sandstränder.

TIPS!

https://www.clubmed.se/r/seychelles/y
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Club Meds filosofi har sedan start varit att skapa 
bekymmersfria semestrar som med fördel upplevs 
i gott sällskap. I dag, 70 år senare, är grundtanken 
densamma när vårt nya koncept Zenventure 
lanseras. I en tid som förändrats dramatiskt till 
följd av den utveckling som sker i samhället är 
vårt nya koncept en tillflykt från vardagens höga 
tempo. Zenventure kombinerar zen och adventure 
och står för optimal balans mellan stillhet och 
rörelse. Det är ett nytt sätt att resa på där vi 
haft behoven hos dagens resenärer i åtanke. Vår 
undersökning visar nämligen att fyra av tio längtar 
efter total avkoppling på nästa utlandsresa efter 
pandemin. Samtidigt som nästa lika många vill 
aktivera sig genom utflykter och naturupplevelser. 

Ying och Yang. Våra exklusiva Zenventure- 
resorter erbjuder en unik, holistisk upplevelse 
jämfört med traditionella charter- och paket- 
resor. Konceptet vilar på fyra pelare: upplevelse 
och äventyr, hälsa och mindfulness, design och 
lyx samt mat och njutning. Zenventure förenar 
motsatser genom att låta resenärerna bli ett 
med naturen och uppleva små äventyr, samtidigt 
som inre balans, avkoppling och lugn är i  
fokus. Framförallt strävar vi efter hållbar lyx  
och njutning för alla sinnen – vare sig det är  
kulinariskt eller arkitektoniskt.

K APITEL 4 –  ZEN + ADVENTURE = ZENVENTURE K APITEL 4 –  ZEN + ADVENTURE = ZENVENTURE

ZENVENTURE  
BY CLUB MED
– ett nytt sätt att resa på



 |  2726  | K APITEL 4 –  ZEN + ADVENTURE = ZENVENTURE K APITEL 4 –  ZEN + ADVENTURE = ZENVENTURE

VÄLJ DEN SINNESSTÄMNING SOM  
PASSAR FÖR STUNDEN
På våra Zenventure-resmål kan resenärerna 
uppleva äventyr och samtidigt finna lugnet och 
koppla av. Varför välja? Samtliga resorter har 
ett brett urval av aktiviteter. Från landsporter 
och äventyrliga utflykter till yogaskola med 
gruppmeditation. Oavsett sinnesstämning så 
kommer du trivas här.

Upplev vårt Zenventure-koncept  
på Club Med Seychelles på  
Sainte Anne.

https://www.clubmed.se/r/seychelles/y
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59%
Für 59% der Deutschen 
kommt es im Urlaub auf die
richtige Balance aus 
Entspannung und Erlebnissen an

I vår undersökning svarar 25 procent av svenskarna 
att de ser fram emot att unna sig en bekväm  
och lyxig nästa semester. Club Med Seychelles  
är sinnebilden av just det. På ön Sainte Anne  
i hjärtat av Seychellerna i Indiska oceanen finner 
du vår nya eko-vänliga resort, på en privat ö.  
Resorten är en av 13 som ingår i Club Med  
Exclusive Collection. Här är du omgiven av 
turkost vatten, vita sandstränder och fantastisk 
natur mitt i en marin nationalpark.

ZEN ELLER ADVENTURE? VÄLJ DET  
SOM PASSAR FÖR STUNDEN
Oavsett om du reser med din partner eller  
hela familjen är Club Med Seychelles en plats  
där du kan leva ut din äventyrliga sida och 
samtidigt varva ner och uppleva total stillhet. 
Vad är ni sugna på idag? Bege er ut för att 
snorkla eller paddla kajak i Indiska oceanen.  
Gå långa vandringar i det fantastiska landskapet 
eller varför inte bara koppla av med SUP-yoga, 
meditation eller njuta av lugnet vid poolen?

CLUB MED SEYCHELLES CLUB MED SEYCHELLES 

Barnklubbar för barn från 23 månader 
till 17 år*

Ett stort utbud av aktiviteter – allt 
från yoga till äventyr

Kvällsunderhållning 

Gourmetrestauranger 

CLUB MED 
SEYCHELLES
– vår Zenventure flaggskeppsresort med 
det bästa av både lugn och äventyr

CLUB MED EXCLUSIVE COLLECTION 
I Club Meds Exclusive Collection ingår 13 
lyxiga resorter och privata villor över hela 
världen för resenärer som önskar bekväm 
avskildhet och vill unna sig själva lite extra 
lyx. Club Meds concierge hjälper till med 
allt från utflykter, restaurangbesök och 
spabehandlingar. Och i våra villor och  
chalets har ni tillgång till en privat butler 
som dukar fram privata middagar och  
frukost i er egen matsal. För jetlaggad för 
att packa upp? Inga problem! Butlern ser 
till att bagaget är uppackat när ni anländer 
– och packar inför avresa!

14 % säger att de kommer prioritera 

spa- och hälsoaktiviteter på nästa semester 

Club Med Seychelles erbjuder ett spa i  
mitten av resorten med utsikt över de  
fantastiska omgivningarna.

Barer som serverar drinkar, vin, öl 
och självklart alkoholfria alternativ 

Premiumboende i många  
olika kategorier

Möjlighet att inkludera flygresa 
som paketresa

ALL INCLUSIVE – CLUB MED LÖSER ALLT
För att förgylla och förenkla din upplevelse  
erbjuder Club Med alltid all inclusive. Och vår 
resort på Seychellerna är inget undantag.  
Bland bekvämligheterna som alltid ingår finns:

Transfer till och från resorten

1av 4 kommer prioritera  

all inclusive på nästa utlandssemester  

efter pandemin

*Petit Club Med 2-3 år mot extra kostnad
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BARNKLUBBAR FÖR STORA OCH SMÅ BARN
Även de minsta kommer att älska sin semester  
på Club Med Seychelles. Här kan du lämna 
barnen på någon av våra åldersanpassade 
barnklubbar – Petit Club Med 2-3 år*, Mini Club 
Med 4-10 år samt Club Med Passworld för de 
äldsta barnen 11-17 år.

CLUB MED SEYCHELLES CLUB MED SEYCHELLES 

*Petit Club Med 2-3 år mot extra kostnad

BOENDE 
Club Med Seychelles erbjuder tre olika  
rumskategorier. Välj den typ av rum som  
passar just er vistelse:

Superior-rum med terrass eller balkong  
med utsikt över trädgården

Deluxe-rum med möblerad utomhusveranda, 
utomhusdusch i markplan

Svit med möblerad utomhusveranda med 
utsikt mot trädgård eller havet

39 % planerar en resa med  
familjen som sin nästa utlandssemester 
efter pandemin

14 % planerar att uppgradera  

hotellrummet på nästa semesterresa

MAT OCH DRYCK
På resorten finner du två restauranger och tre 
barer. I huvudrestaurangen Turtle Cove bjuds 
du som besökare på ett stort utbud av lokala 
och internationella specialiteter i en matsal 
indelad efter sex olika teman. Grill (kött och 
fisk), asiatiskt och indiskt, italienskt, hälsokost, 
barnmeny samt desserter och glass. I anslutning 
till Turtle Cove ligger också den största av våra 
tre barer, Monkey Tales.

För den som är sugen på något annat går det 
lika bra att avnjuta en bit mat i vår strandlounge 
Reef. Reef är även en av våra tre barer.

Sist men inte minst går det givetvis att unna sig 
något kallt att dricka i vår strandbar.

“Utmärkt mat är värt en omväg och är en 
mycket viktig del av en semesterupplevelse. 
Vi strävar alltid efter att tillgodose gästernas 
krav och överträffa deras förväntningar så 
att de får en utmärkt vistelse.”

Vincent Wan Pang Cheung, Chef de Cuisine på  
Club Med Seychelles

TA HEM EN DEL AV MATKULTUREN
För den som vill ta matupplevelsen ett 
steg längre finns det möjlighet att delta i 
matlagningsklasser. I dem får du ta del av det 
lokala kökets alla smaker som inspirerats av 
den franska, kinesiska, indiska och afrikanska 
matlagningskulturen.
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EN EKO-VÄNLIG RESORT
En grundläggande del i vårt Zenventure- 
koncept är hållbarhet. Resorten erbjuder  
därför exklusiva ”gröna aktiviteter” där  
besökarna får lära sig mer om Seychellernas 
naturskatter. Nästan alla våra aktiviteter på  
Club Med Seychelles tar vara på möjligheterna  
som den fantastiska naturen på Sainte Anne 
erbjuder. 

CLUB MED SEYCHELLES 

“Miljömedvetenhet ligger nu på en betydligt 
högre nivå än tidigare, och allt fler ställer 
krav på hållbara alternativ. För de flesta 
betyder det inte att man stannar hemma, 
men att man gärna väljer alternativ som är 
lite mer skonsamma mot miljön än andra. 
Att minska matsvinn, stå för schyssta villkor 
för anställd lokalbefolkning och värna om 
den biologiska mångfalden på plats blir ett 
allt mer självklart krav.”

Johanna Danielsson, trendanalytiker inom  
turism och resor

“Våra gröna aktiviteter fokuserar på den 
fantastiska upplevelsen att fördjupa sig i 
en helt ny, underbar och samtidigt ömtålig 
miljö genom att förstå den bättre. Syftet är 
att öka medvetenheten om naturen på ett 
berikande, spännande och lekfullt sätt.

Maxime Favre, hållbarhetsambassadör på  
Club Med Seychelles




