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WINTER 2018-2019

NIEUW RESORT

LES ARCS 
PANORAMA 4
Het Paradiski® voor gezinnen

CLUB MED VOOR 
KINDEREN

Kinderopvang van  
4 maanden t/m 17 jaar

MAURITIUS
Rust, luxe  

en nieuwtjes

SICILIË OF PORTUGAL?
Duel onder de zon

HAPPY FIRST 
VROEGBOEKKORTING* 

-15% op uw wintervakantie 

WINTER 2018-2019
Bent u klaar?

Vanaf 14 maart,
tot wel 15% vroegboek-

korting op uw  
wintervakantie

* Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine.

(1) Kinderopvang met toeslag vanaf 4 maanden tot 4 jaar.
(2) Arcs Panorama. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op14/04/2019. 
(3) Peisey-Vallandry. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 16/12/2018. 
(4) Aime la Plagne. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 14/04/2019.  
(5) La Plagne 2100. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 21/04/2019. 
(6) Arcs Extrême. Prijs op 23/01/2018, voor een all-in voor een volwassene van 4 dagen en 3 nachten in een 
tweepersoonskamer met een bezetting van 2 personen- logement comfort-, zonder transport, met overnachting en ontbijt 
met een vertrekdatum op 16/12/2018.
(7) Grand Massif. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club Kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 03/03/2019.
(8) Valmorel. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor een 
volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 03/03/2019. 
(9) Serre Chevalier. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 03/03/2019. 
(10) Cafalù. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor een 
volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club Superior kamer, uitgezonderd 
transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 04/11/2018 en 16/12/2018. 
(11) Da Balaia. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor 
een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer Belem of Coimbra, 
uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 24/02/2019 en 31/03/2019. 
(12) La Pointe aux Canonniers. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy 
First”, voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd 
transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 03/11/2018 en 15/12/2018. 
(13) Punta Cana. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor een 
volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club familiekamer, uitgezonderd transport 
en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 03/11/2018 en 08/12/2018. 
(14) Cancun. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor een 
volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, uitgezonderd transport en 
inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 03/11/2018 en 08/12/2018. 
(15) CM2. Prijs op 23/01/2018, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting “Happy First”, voor een 
volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club Cabin dek B, uitgezonderd transport 
en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen op 11/01/2019. 

Korting Happy First Winter 2018-2019
- 15% op alle all-ins van Club Med van minstens een week, met een limiet van €700/persoon, in kamers/cabines Deluxe, Suites 
en Villa’s/Appartementen-Chalets, en van €500/pers in Club kamers/cabines en Rondreizen.  Aanbieding geldig naargelang 
beschikbaarheid en onderworpen aan voorwaarden (waarvan quota).
• 3 DOLLE DAGEN (van 14 t/m 16 maart 2018)
Korting van toepassing op alle Club Med-arrangementen, voor verblijf in de Resorts, Villa’s en Chalets tussen 22/12/2018 en 
23/06/2019 en Tours op een selectie van bestemmingen en data tussen 20/10/2018 en 28/06/2019.
• REST VAN HET BOEKINGSEIZOEN (van 17 maart t/m 15/10/2018)
Korting op Club Med-arrangementen voor verblijf in de Resorts, Villa's en Chalets tussen 01/11/2018 en 23/06/2019 en 
Cruises op de Club Med 2 tussen 09/11/2018 en 16/04/2019 (behalve vertrek op 26/02/2019) en de eerste 4 Tours op een 
selectie van bestemmingen en data tussen 20/10/2018 en 28/06/2019, de quota worden gebaseerd op het aantal verkochte 
pakketten tijdens de 3 onbeperkte dagen. Zie de gedetailleerde voorwaarden op www.clubmed.be.
GARANTIE BESTE AANBOD HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING
Gegarandeerd het beste Club Med®-aanbod voor de winter 2018-2019: als u tijdens dit boekingsseizoen een voordeligere 

Club Med® aanbieding op uw pakket vindt, vergoedt Club Med® het verschil in prijs, in de vorm een voucher geldig op een 
verblijf dat nog niet is gereserveerd, geldig gedurende 12 maanden vanaf de begindatum van de vakantie die oorspronkelijk 
tijdens de Happy First aanbieding is geboekt. Garantie niet van toepassing op Last Minute-aanbiedingen, speciale 
aanbiedingen omtrent Great Members en exclusief extra kortingen in verband met het Member-gets-Member aanbod. Zie 
details van de garantie.

AANBIEDINGEN VOOR GEZINNEN
Niet toepasbaar op Rondreizen. Voor de verkoopsprijzen zijn de gratis verblijven en kortingen hieronder reeds toegepast.
Korting uitsluitend van toepassing op het verblijfsarrangement volwassene zonder vervoer. Geldt niet voor extra’s met 
toeslag (zoals Baby Club Med, Petit Club Med, …). Het kind moet met minimaal twee volwassen dezelfde kamer delen en met 
minimaal één volwassen dezelfde Cabine op het zeilschip Club Med 2 en op hetzelfde boekingsformulier ingeschreven zijn, 
met dezelfde data en plaatsen van aankomst en vertrek naar dezelfde bestemming reizen. De hieronder vermelde maximale 
leeftijden gelden op de dag van vertrek en niet op de dag van boeking. Deze aanbieding kan worden gecombineerd met 
andere Club Med aanbiedingen en/of kortingen.
• Resorts Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland

- Onder de 4 jaar: GRATIS VERBLIJF. Voor 2-3 jaar, exclusief vertrek tussen 30/12/2018 en 05/01/2019: 75% korting.
- 4 -11 jaar: -20%. Exclusief verblijf tussen 30/12/18 en 05/01/19 : 10% korting. 
• Resorts zon
- Onder de 6 jaar: GRATIS VERBLIJF. Voor 2-5-jarigen, uitgezonderd verblijfsdata tussen 22/12/18 en 28/12/18 en, voor 
Resorts in Brazilië: uitgezonderd verblijfsdata tussen 29/12/18 en 04/01/19: -75% korting. 
- Kinderen jongen dan 2 jaar : ook gratis vervoer, uitsluitend in het geval van vluchten.
- Club Med Cruises : kinderen zijn niet toegestaan aan boord onder 8 jaar oud.
- 6-11 jaar: -50% korting. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 22/12/2018 en 28/12/2018 en, voor Resorts in Brazilië: 
uitgezonderd verblijfsdata tussen 29/12/2018 en 04/01/2019: -30% korting. 
- Cruises by Club Med 2 : 8-11 jaar : 50% korting
- 12-17 jaar oud: -20% korting. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 22/12/2018 en 28/12/2018 en voor de Resorts in Brazilië, 
uitgezonderd verblijfsdata tussen 29/12/2018 en 4/01/2019: -10% korting.

AANBIEDING NIET-SKIËR, NIET WANDELAAR
In het verblijfsarrangement niet-skiër, niet-wandelaar zijn liftpas, skilessen, begeleide wandelingen, wandelingen op 
sneeuwschoenen en Nordic Walking niet inbegrepen. Vanaf 12 jaar in de Resorts bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland, 
bij een verblijf van minimaal 7 nachten. 
Ga naar uw Club Med agentschap, erkend reisagentschap of www.clubmed.be voor meer informatie over de aanbiedingen, 
de Clubdorpen, Cruises Club Med 2, Villa’s en Chaletappartementen, Rondreizen by Club Med en vertrekplaatsen en –data..

Redactiecomité: Aline Ducret, Noémie Frachon, Albane Aizier, Julie Hendricx, Natasja Devos & Rowan Wijnberg
Agent: 
Drukwerk : Altavia Paris.

Foto's : Club Med - François PEYRANNE, Bruno VAN LOOCKE, Serge DETALLE, Delphine COUTANT, Magnus WINTER, 
Julien FERNANDEZ, Simone BRAMANTE, Véronique DUPARD MANDEL, François CHAMPSAUR. Getty Images - mmac72, 
tatyana_tomsickova, Yarygin, Jag_cz, Dmytro Aksonov, Westend61, xijian, master2, maxics, DukeII, Anita_Bonita, aetb, 
tanhi84, hadynyah, THEPALMER, Global_Pics, narvikk, Magone, IakovKalinin, Andreas_Zerndl, alxpin, dibrova, Simeon, 
Myroslava, margouillatphotos. Divers – Taj Lake Palace, Office de Tourisme - LUDO_CHAUCHAIX_Rossignol, ©Proyer_
SGinet, Jesus Sauvage, Dupont&Martin. 

Wij herinneren u eraan dat u op eenvoudig schriftelijk verzoek recht hebt op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering 
van uw persoonlijke informatie in verband met uw reservering. Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met Club 
Med, Ledenservice, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België. 

CLUB MEDITERRANEE S.A naar Belgisch recht – Louizalaan 523 – B-1050 Brussel – Tel: + 32 2 535 51 11 – Fax: + 32 2 
535 25 99 -  www.clubmed.be - Lic. 1002 Cat. A – lid van ABTO – RPR Brussel – Btwnummer BE 0403.261.464. Werkzaam 
in België voor CLUB MEDITERRANEE SAS - rue de Cambrai 11 75957 Parijs Cedex 19 – Frankrijk Tel: +33.1.53.35.35.53 
- Fax: +33.1.53.35.36.16  www.clubmed.com - Vennootschap op Vereenvoudigde Aandelen met een kapitaal van € 149 
704 804 - 572 185 684 RCS Paris – Licentie IM075100307 – Intracommunautair btw-nummer: FR56 572185684 – RCP-nr. 
AA.992.497 GENERALI ASSURANCES IARD boulevard Haussmann 7 - F-75456 Parijs Cedex 9 – Financiële Waarborg APS, 
avenue Carnot 15 - F-75017 Parijs.
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GRATIS
VERBLIJF*

IN DE BERGEN
VOOR KINDEREN  

JONGER DAN 4 JAAR

IN DE ZON  
VOOR KINDEREN 

JONGER DAN 6 JAAR

GRATIS
VERBLIJF*

Ontdek al onze  
gezinsaanbiedingen op 

www.clubmed.be/l/gezin-aanbod?locale=nl-BE

* Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine.

Kleine kinderen,  
kleine prijzen.

CLUB MED MET HET HELE GEZIN:

Ontdek de Signatures van Club Med
In dit magazine ontdekt u onze Signatures, onze  
services die een vakantie bij Club Med zo uniek maken.  
Alle informatie hierover vindt u op
www.clubmed.be/l/signatures?locale=nl-BE

Inhoud

Club Magazine — 0302 — Club Magazine

GENIETEN OP GROTE HOOGTE
Uw wintervakantie in de bergen

Bestemming Paradiski®

Nieuw Resort  : 
Les Arcs Panorama

Topresorts in Paradiski®

Betoverende feestdagen bij Club Med

Krokusvakantie met het gezin

Skilessen in het Nederlands 

Member Gets Member aanbieding

HAPPY FIRST VROEGBOEKKORTING 
-15% op uw wintervakantie

EVEN NAAR DE ZON
Geniet midden in de winter van  
de zon

Cefalù of Da Balaia, het grote duel

Mauritius: nieuws onder de zon

Caraïben: turquoise dromen

CLUB MED EXCLUSIVE 
COLLECTION

 

CLUB MED VOOR KINDEREN 
 
 

EVENEMENT 
“The Amazing Sport Experience": 
ontmoet topsporters van 
wereldklasse

WINTERSEIZOEN 2018-2019
Onze beste prijzen voor het seizoen
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Voorwoord 

Sylvain Rabuel
Algemeen Directeur Frankrijk Zwitserland Benelux  

en nieuwe markten in Europa en Afrika

In de bergen of in de zon…
Midden in de mooiste skigebieden,  

in het helderblauwe water van een lagune, 
of op het ritme van de zon in Zuid-Europa...  

Overal vindt u de typische sfeer en  
gezelligheid van Club Med.

Beleef samen unieke momenten:
bind de ski's onder voor de deur van uw Resort en 

vertrek voor een heerlijk dagje in de bergen,  
vier zorgeloos de feestdagen met de hele familie, 
laat u coachen door de grootste kampioenen uit 

de sportwereld, beleef de vele activiteiten in onze 
Resorts op Mauritius en geniet van quality time met 

de belangrijkste personen in uw leven...

Ook dit jaar maakt Club Med er weer haar  
missie van om u te verbazen en u geweldige 
ervaringen te laten beleven. Kiezen wordt 

ongetwijfeld de moeilijkste opdracht... 

Droom over uw volgende Club Med 
vakantie in het winterseizoen.  
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Reis in alle comfort:

• Tijdwinst
• Vervoer van de ski-uitrusting is inbegrepen

• Transfer naar het Resort

Zodra u het vliegtuig uitkomt 
staat u al bijna op de pistes!  

Vermijd files, een overvolle auto, en ongeduldige 
kinderen en reis in alle rust... met het vliegtuig. 

*Vertrek vanuit Brussel naar Genève of Turijn

Vlieg naar de bergen

DE PRAKTISCHE  
'ALL-INCLUSIVE'-GIDS VAN  

CLUB MED OP WINTERSPORT

  Wij zorgen voor alles van A tot Z
  U geniet gelijk vanaf de eerste dag van uw vakantie

  Dankzij de online service “Easy Arrival”, is alles klaar bij 
aankomst:  u schrijft uw kinderen op voorhand in voor 
activiteiten en al het skimateriaal ligt op u te wachten

  Verblijf van zondag tot zondag om files en de 
zaterdagdrukte te vermijden

 Aankomst en vertrek op andere dagen ook mogelijk

ZONDER GRENZEN 

ZONDER WACHTEN 

ZONDER STRESS100%
ALL INCLUSIVE 
 Transfer naar het Resort*
  Logement in de mooiste  
skigebieden ter wereld

 Verfijnde maaltijden +       
   tussendoortjes + drankjes
  Skipas 
 Skilessen met ESF-instructeurs
 Kinderopvang van 4 t/m 17 jaar
  Après-ski: sport, wellness, thema-
avonden, animatie voor groot en 
klein

+

+

ALL-INCLUSIVE PAKKET

Wist u dat...? 
... u ook een short stay kunt boeken om van de All-Inclusive service van  
Club Med te genieten? Afhankelijk van de beschikbaarheid kunt u in al  
onze Resorts boeken. 

04 — Club Magazine

Skiën in 
het weekend. 

N 64

* Bij aankoop van een pakket met vlucht



Eindeloos skiën 

Een gebied vol  
verrassingen

De dag begint goed: vanaf de skilift kijkt u uit over 
een sensationeel panorama op de Mont Blanc en 
de vallei van de Tarentaise. Dit witte goud biedt u 
ontelbare opties. Richting de piste van l'Aiguille 
Rouge: op 3 225 m hoogte begint u aan een afdaling 
van 7 kilometer non-stop met een van de grootste 
hoogteverschillen in Europa. In een paar minuten 
tijd gaat u van het wintersportgebied Les Arcs naar 
La Plagne via de Vanoise Express, een unieke 
kabelbaan met een snelheid van 45 km/u! Een 
skilift verder staat u op de gletsjer La Chiaupe 
op meer dan 3000 m hoogte waar een nieuw 
avontuur op u wacht.

Zin in een onvergetelijke ervaring na een dagje 
op de pistes? Paradiski® staat bol van originele 
activiteiten voor groot en klein. Dit staat u 
onder andere te wachten:
 De magie van de langste afdaling met   
 fakkels ter wereld in Les Arcs
  De ongelooflijke sensatie van een afdaling met 

de baanverzorgers bij het starten van de dag.
  Koude rillingen van spanning tijdens een sessie 

speed riding vlakbij ons Resort  
La Plagne 2100 4

  Voel 'the need for speed' op de Olympische 
bobsleebaan in La Plagne

 Samen gezellig gaan sneeuwschoenwandelen
  "NATUR’ "-pistes, waar de sneeuw natuurlijk 

is blijven liggen om in alle veiligheid te beleven 
hoe het is om buiten de pistes te skiën

3
STATIONS
Les Arcs
La Plagne
Peisey-Vallandry

425 km
onderhouden pistes 36 77 135 12

4
slee-pistes1

bobsleepiste

70%
VAN DE PISTES
LIGT HOGER DAN 

2 000 M

BESTEMMING
PARADISKI®

Les Arcs, Peisey-Vallandry, La Plagne. 
Deze drie mythische namen vormen 
samen het tweede grootste skigebied 

ter wereld. Paradiski® heeft een unieke 
wintersportervaring voor u in petto. Onder het 

wakende oog van de Mont Blanc geniet  
u van eindeloos sneeuwplezier. 

Onze insider-tip: 
Wilt u altijd in het zonnetje  
skiën? Ga dan 's ochtends naar  
Les Arcs 2000, en daarna naar  
Les Arcs 1600 en 1800 of naar  
Peisey-Vallandry; daar schijnt  
de zon de hele middag lang.

Meet me at the top: 
Talloze kampioenen trainen in het 
skigebied Paradiski®. Misschien 
ziet u wel Enak Gavaggio aan het 
werk die op de Olympische Spelen 
van Vancouver 5e werd in de 
skicross.

©
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snowparks
boardercross 
parcours 

half-pipe 

DOSSIER  
PARADISKI®
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©LUDO_CHAUCHAIX-Rossignol

... bij Club Med 7 op de 10 G.M.s® niet franstalig is?

WIST U DAT...?



LES ARCS PANORAMA 4  
MET ZONE 5

“THE PLACE TO SKI” MET HET HELE GEZIN

Kinderopvang vanaf 4 maanden t/m 17 jaar(1) 

Unieke ligging
•  Midden in een sparrenbos, op  

1 750 m hoogte, in het hart van het 
skigebied Paradiski®

•  Verschillende terrassen met een 
adembenemend panorama op de Mont 
Blanc en de vallei van de Tarentaise

•  Moderne architectuur, volledig in 
glas en steen. Het Resort gaat op in de 
natuurlijke glooiing van de vallei

•  Geraffineerd interieurdesign geïn-
spireerd door het omliggende woud

Zone 5  : 
Het summum van 
privacy en luxe
•  Luxueuze Suites met roomservice
•  Conciërgiedienst
•  Verwarmd panoramisch terras van 

390 m² met jacuzzi 
•  Welcome lounge met champagne** 

vanaf 18u
•  En uiteraard toegang tot alle services en 
faciliteiten van het Resort 4

100% sport &  
ontspanning
•  Hier komt u volledig tot rust, wij  
bieden immers als enige kinderopvang 
vanaf 4 maanden(1) in het hele  
skigebied Paradiski®

•  Inclusief ski- en snowboardlessen 
voor kinderen en volwassenen

•  Ludiek en interactief dineren in het famil-
lierestaurant Bread & Co., en inclusief 
maaltijden op ieder moment van de dag op 
het terras van de Gourmet Lounge

•  Een ruimte die volledig in het 
teken staat van welzijn: verwarmd 
binnenzwembad,  Club  Med Spa* by  
CINQ MONDES, volledig uitgeruste 
fitnessruimte, sauna, hamam, jacuzzi in 
open lucht

Het nieuwe Resort Les Arcs Panorama is goed te 
bereiken en ligt aan de voet van de pistes.  

Wij nodigen u uit voor een ervaring van topklasse, 
in een combinatie van sport en ontspanning  

voor het hele gezin. Bewonder het adembenemende 
uitzicht vanaf de terrassen, adem diep in...  

de toon van uw vakantie is gezet!
Ontdek als eerste dit Resort en boek  

vanaf 14 maart. 

NIEUW

OPENING IN DECEMBER 2018

          Met happyfirst, één week all- 
inclusive vanaf € 1 560(2)/volwassene08 — Club Magazine Club Magazine — 09

* Met toeslag.
** Overmatig alcoholgebruik kan uw gezondheid 
schaden. Geniet, maar drink met mate.

DOSSIER 
PARADISKI®



DOSSIER 
PARADISKI®

Waar? Op 1 600 m  aan de voet  
van de pistes, vlakbij de kabelbaan  
'Vanoise Express'.
Welk gevoel? De intimiteit van een 
veilig thuis, een cocon van hout en 
steen, genesteld tegen de berghelling.
Een speciaal moment? 
Tot rust komen in het grote verwarmde 
zwembad met een gedeelte in open lucht 
of tijdens een behandeling in de Club 
Med Spa** by Carita.

Peisey-Vallandry 4
voor grote pret met kleine kinderen

Waar? Op 2 000 m, aan de voet van de 
pistes. 360° uitzicht op de vallei van de 
Tarentaise en op de piste van de Mont 
Blanc.
Welk gevoel? Een sportieve en 
dynamische sfeer.
Een speciaal moment? 
Dit volledig gerenoveerde Resort is 
enkel voor volwassenen toegankelijk; 
uw garantie voor een sportieve 
vakantie met feestjes.

Arcs Extrême 3
met twee of onder vrienden

” Prachtig resort.
Een groot en recent resort, 
gelegen in een uitgestrekt 
skigebied. Het restaurant met 
streekgerechten verdient een 
speciale vermelding.“
Nathalie H, op 23.02.2017

” Ideaal voor een 
gezinsvakantie. 
(...) snel gewonnen voor de gezellige, 
warme sfeer van de Club! Na een dag 
skiën worden de verrassingen bij het 
"thuiskomen" erg gewaardeerd.  
Dat is pas vakantie! (…)“ 
Sébastien M, op 21.02.2017  

” Uitstekende club (…)  
Een zeer goede Club Med met 
enthousiaste animatrices voor 
onze pubers (...), een voortreffelijk 
skidomein en de hele week lang 
lekker eten. (...)“
Theocr7, op 03.01.2017

Waar? Op 2 000 m, aan de voet van  
de pistes.
Welk gevoel? All-round comfort: 
van de kamers tot de salon en de bar. 
Een speciaal moment? 
Even lekker in het zonnetje uitrusten 
vanaf het terras met zicht op de 
pistes. 

La Plagne 2100 4
voor gezinnen met tieners 

Waar? Op 2 100 m, rechtstreeks aan 
de pistes, tegenover de Mont Blanc. 
Welk gevoel? Een gevoel van welzijn 
dankzij de moderne architectuur, 
verzorgd design en decoratie.
Een speciaal moment? 
Geniet van pure ontspanning in de 
hamam of krijg koude rillingen van 
plezier op de sneeuwscooter**.

Aime La Plagne 3
met de hele familie 

Kinderopvang van 2 t/m 17 jaar(1) Kinderopvang van 4 t/m 17 jaar(1) Kinderopvang van 2 t/m 17 jaar(1) 

          Met happyfirst, één week all- 
inclusive vanaf € 1 380(3)/volwassene

          Met happyfirst, één week all- 
inclusive vanaf € 970(4)/volwassene

          Met happyfirst, één week all- 
inclusive vanaf € 1 070(5)/volwassene

N°1 VAN DE 4 HOTELS  
IN  PEISEY-VALLANDRY*

N°1 VAN DE 26 HOTELS  
IN MACOT-LA-PLAGNE*

N°2 VAN DE 26 HOTELS  
IN MACOT-LA-PLAGNE*

Club Magazine — 11

ONZE RESORTS IN HET 
SKIGEBIED PARADISKI®:  

GETEST EN GOEDGEKEURD. 

Met het gezin, onder vrienden of met 
z'n tweetjes? U vindt altijd het Resort 

dat perfect bij u past! 

Peisey-Vallandry

* Online klassement van TripAdvisor op 15.01.2018.
** Met toeslag10 — Club Magazine

” Topverblijf in Les Arcs 
Extrême (…)  
In één woord: ON-GE-LOOF-LIJK!
Er is aan alles gedacht om helemaal 
in vakantiesfeer te komen; sport, 
plezier, ontspanning (...)“
carOwake, op 03.01.2017

          Met happyfirst, één week all- 
inclusive vanaf € 1 100(6)/volwassene



LAAT U VERRASSEN  
DOOR DE FEESTDAGEN.  
BIJ ONS KAN DAT NOG!

De magie van Kerstmis lijkt u iets uit een ver verleden? 
Sluit uw ogen, u bent bij Club Med. Uitgestrekte witte 

vlaktes, uren skiplezier en gastronomische verrassingen; 
proef die heerlijke, sprookjesachtige kerstsfeer. U 

ontdekt weer wat verwondering betekent tijdens een 
feestmaaltijd van onze sterrenchef of bij een betoverend 

vuurwerk. Gelukzalige momenten wachten op u.  
Hier hoeft u zich nergens om te bekommeren. Geniet 
van uw gezin en laat de pretlichtjes in de kinderogen  

uw hart verwarmen. 
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Ervaring van lifestyle-blogger 
Sandra (@jesussauvage) die Oud 
& Nieuw samen met haar man 
en 3 kinderen in de Chalets van 
Valmorel doorgebracht heeft.

Deze oudejaarsavond  
was ongelooflijk! Na het diner  

werden we verrast met animaties, 
slingers, confetti, een een geweldige 
show. We hebben er allemaal enorm 

van genoten. Vanaf het balkon  
van onze chalet zaten we op de 
eerste rij om het vuurwerk te 

bewonderen. Het leek wel of het 
alleen voor ons afgestoken werd! 

Wat een magisch moment! 

KERSTAVOND

16u30 
Pure magie! In de arrenslee,  

op de sneeuwscooter of zelfs met de 
helikopter*! De kerstman maakt altijd 

een grote entree bij Club Med. 

19u00 
Aperitief met hapjes, in gezelschap  

van de kerst-elfjes.

20u30 
De tafel is prachtig versierd  

en het kerstiner heeft smakelijke 
verrassingen in petto.

22u30 
En dan nu... Tijd voor  

een betoverende show!

KERSTDAG 

8u00-12u30 
Vroege vogel of langslaper?  

Wij wachten op u voor een heerlijk 
uitgebreid kerstontbijt! 

17u00 
Tijd voor de kinderen om de cadeautjes 

uit te pakken. Blije gezichtjes 
gegarandeerd!

OUDEJAARSAVOND

19u00
Het feest kan beginnen.  

Cocktails en foie gras om in stijl  
op het nieuwe jaar te klinken.

20u30 
Aan tafel! We trekken alle registers  

open om van het laatste diner van het 
jaar een heus festijn te maken. 

22u00 
Bij Club Med sluiten we het jaar  

af met een show op niveau.  
Wij trakteren u op onvergetelijke 

momenten voor groot en klein. 

Middernacht  
5, 4, 3, 2, 1… Gelukkig Nieuwjaar!  

Het jaar begint in schoonheid met 
vuurwerk* en een champagnefontein**.

00u15 
Nieuwsjaarswensen in alle talen, en 
daarna is het hoog tijd voor feest!

HET PROGRAMMA*

Alain, Danielle en hun 
kleindochter Julia, tijdens hun 
Kerstvakantie in Valmorel 4  

De kerstboom, de  
versiering en de spectaculaire 

shows zorgden voor een 
authentieke kerstsfeer.  
Het mooiste moment?  

De aankomst van de kerstman 
in zijn arrenslee. Klein en 

groot glunderden van  
plezier en emotie.

Sluit een "Ecran Total"-verzekering af om  
te profiteren van de Sneeuw Garantie.  

Geen sneeuwvlok te bekennen?  
Dan kunt u uw reis annuleren of een  

vergoeding ontvangen.

Voor meer informatie: 
www.clubmed.be/l/sneeuwgarantie?locale=nl-BE

Zelfs de sneeuw is 
verzekerd.

N 47

*Bij wijze van voorbeeld. Veranderingen in het programma zijn elk jaar aangepast en zijn afhankelijk van het Resort.
** Overmatig alcoholgebruik kan uw gezondheid schaden. Geniet, maar drink met mate.



Valmorel 4  met Zone 5  

Met het gezin, 100% 
skiplezier op de pistes  
van het "Grand Domaine".
Ontdek een charmant station met zicht op de 
ontzagwekkende Mont Blanc. 
Ski met een gerust hart; de allerkleinsten worden 
in de watten gelegd in de Baby Club* en vanaf 3 
jaar beleven uw kinderen hun eerste ski-ervaring*. 
Na het skiën zet u de tijd even stil in de Club Med Spa 
by Carita*, een Zen Paradijs van wel zo'n 600 m². 
• Le Grand Domaine: 165 km pistes 
• Hoogte: 1 460 m

KROKUSVAKANTIE:  
ONZE SELECTIE RESORTS  

VOOR UW GEZINSVAKANTIE
Serre-Chevalier 3

Skiën in de zon met het 
hele gezin. 
U bent in het zuiden van de Franse Alpen, dit 
is de streek van het goede leven, en het wacht 
op u in een gezellig decor van steen en hout. 
Beginner of gevorderde? Dit skigebied is 
voor u! Om meer tijd samen door te brengen 
kunt u kiezen voor een privéles met het gezin. 
Geniet na het skiën van een massage in de 
Club Med Spa* by Payot om volledig te relaxen.

• Domaine de Serre-Chevalier: 250 km pistes
• Hoogte: 1 400 m

Grand Massif Samoëns Morillon 4

Een design cocon voor  
de hele familie.
In dit arendsnest, hoog in de bergen, kan de hele 
familie zich overgeven aan cocooning in een chic 
en modern kader.
Het 360°-zicht op de bergtoppen nodigt u uit om  
te gaan skiën. In het "Domaine  de  Grand Massif" 
vindt iedereen, klein of groot, zijn gading.
En om op te warmen kunt u kiezen tussen de 
hamam of het verwarmde zwembad. Er is voor 
ieder wat wils. 

•  Domaine de Grand Massif: 2 skigebieden in 1 
en 265 km pistes

• Hoogte: 1 600 m

Kinderopvang vanaf 4 maanden t/m 17 jaar(1) 

Met happyfirst, één week all-inclusive 
vanaf € 2 330(7)/volwassene

Met happyfirst, één week  all-inclusive 
vanaf € 2 160(8)/volwassene

•  Beleef de ultieme wellnesservaring van 
een gezichts- en lichaamsverzorging in de 
Spa by Carita*

•  "Le Lodge", Zone 5  : ruime Suites met 
geraffineerde decoratie

•  Uitzonderlijke ligging, midden in de 
ongerepte natuur 

DE + PUNTEN:

•  De legendarische zwarte piste 'Luc Alphand'
•  Ski buiten de pistes met een ervaren gids
• Het verwarmde binnenzwembad

DE + PUNTEN:

Voordelige prijs voor niet-skiërs en niet-wandelaars
U wilt alleen maar genieten van het comfort van onze Resorts of ontdekt liever het skigebied op uw eigen ritme? Dat kan ook! 
Ontdek onze pakketten voor niet-skiërs en niet-wandelaars: €150 korting*** per persoon voor een verblijf van minimaal 7 nachten

GOED OM TE WETEN

Met happyfirst, één week all-inclusive 
vanaf € 1 490(9)/volwassene

Club Magazine — 1514 — Club Magazine

Kinderopvang vanaf 4 maanden t/m 17 jaar(1) 

* Met toeslag. ** Overmatig alcoholgebruik kan uw gezondheid schaden. Geniet, maar drink met mate. 
***  Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine.



SKILESSEN MET BEGELEIDING  
IN HET NEDERLANDS

Uw vrienden kennen de  
Club Med-ervaring nog niet?
Breng daar snel verandering in en  

geniet van uitzonderlijke voordelen.

MEMBER GETS MEMBER

Club Magazine — 1716 — Club Magazine

In Aime La Plagne en La Plagne 2100, leren uw  
kinderen skiën in het Nederlands. Er gaat een Nederlandstalige 
skibegeleider mee met de groep om uw kinderen te begeleiden 

tijdens de lessen met de ESF-instructeur.

Deze service wordt aangeboden tijdens de weken van :

• Skilessen met 5 verschillende niveaus (Ourson, Flocon,  
  1-2-3 Sterren), iedere week en in beide Resorts  
• Maximaal 10 kinderen per groep

DE + PUNTEN:

23/12 30/12 17/02 07/0403/03

Wilt u ons aanbevelen  
bij uw vrienden?

Hoe kunt u boeken voor  
een vriendenprijsje?

Geef uw vriend(in) uw G.M.®-nummer 
zodat hij/zij het kan opgeven bij een 
eerste reservering. Wacht tot uw 
vriend(in) een reis boekt.

1 maand voor het vertrek van  
uw vriend(in), ontvangt u

€200 korting, 
geldig op uw volgende vakantie.

Bij de reservering van uw vakantie  
vermeldt u de naam en het G.M.®-nummer 
van uw vriend(in) die u Club Med heeft  
laten ontdekken en u krijgt gelijk  

€100 korting 
op uw eerste verblijf.

Zodra uw vriend(in)  
terug thuis is krijgt u

2500 extra Great
Members Loyaliteitspunten.

1
2
3

INBEGREPEN 

IN DE ALL- 

INCLUSIVE   
*PRIJS*

* Voor meer informatie ga naar uw Club Med agentschap of erkend reisagentschap



* Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine.

Havana, Cuba Kani, Maldiven

Cruise in de Caraïben

18 — Club Magazine Club Magazine — 19

3 onbeperkte dagen  
op 14, 15 en 16 maart 2018

Boek als eerste en geniet  
van kortingen tot €700, u kunt nu  

al gratis en zonder verplichting een  
voorboeking* maken 

070 660 660

Club Med agentschappen of  
erkende reisagentschappen www.clubmed.be

WINTER 2018-2019
BENT U KLAAR?

VANAF 14 MAART 2018, 
GENIET U VAN -15%* 

VROEGBOEKKORTING OP UW 
WINTERVAKANTIE



”Voor elk wat wils.
Wil je rusten, sporten, bezoeken, 
activiteiten, avondanimatie...,  
1 adres. Perfect georganiseerd.  
U kan zich hier niet vervelen. 
Kortom all-round vakantie voor 
elkeen.“
Axelm88, op 30.07.2017

Da Balaia 4

GUN UZELF EEN ZONNIGE  
PAUZE TIJDENS DE WINTER

Ontdek onze Resorts onder de zon  
via de verhalen van onze G.M.s®!

Club Magazine — 21

Historische centrum van Cefalù, Sicilië Punta Cana, République Dominicaine

20 — Club Magazine

”Super verblijf - zeer 
ontspannend.
Een onvergetelijk verblijf in het 
paradijs! Goede kinderclub met 
telkens een leuk programma  
voor de kinderen en ook  
opvang 's avonds. Culinair: top! 
Leuke sfeer.“
siskavergauwe, op 09.12.2016

”Super vakantie.
Het was een fantastische 
vakantie! Alles was top 
geregeld, van de ontvangst 
op het vliegveld, aankomst in 
het Resort, de activiteiten, de 
excursies, het eten, de kamer tot 
en met het vertrek klopte alles. 
Die excursies die vanaf Club Med 
worden georganiseerd zijn van een 
uitstekende kwaliteit en niet duur.“
LeovanderWest, op 10.10.2017

”Toppertje!
Enorm domein, voor elk wat 
wils (kids club, ambiance 
zwembad, zen zwembad,...) 
veel sportmogelijkheden 
met de beste materialen en 
goede leraars, goede keuken. 
Droombestemming!“
Isabel_K123, op 14.02.2017

La Plantation d'Albion 
Club Med 5

Cancún Yucatán 4

Punta Cana 4



Profiteer van uw verblijf en trakteer 
uzelf op een Rondreis van 4 dagen 
in Lissabon. Beklim voor of na een 
verblijf in ons Resort de stijle straten 
van de beroemde buurten Belem, 
la Baixa of Alfama en ontdek een 
prachige stad met moderne toetsen.

NOG NIET NAAR HUIS?

Voor of na een verblijf in Cefalù 5 , 
gaat het richting zuiden voor een 
Rondreis  van 4 dagen in Ibla. Over-
nacht in een oud klooster dat omge-
bouwd werd tot hotel, bezoek het paleis 
'Arezzo di Trifiletti' en het oude stad-
je Noto… Een ware ontdekkingstocht 
langs de barokke schatten van Sicilië.

Dit Resort ligt in het noorden van 
Sicilië, op een rots boven de zee, 
met een 180° zicht op het oude 
Cefalù en de Middellandse Zee.

PANORAMA

Welkom in de Algarve,  in het  
uiterste zuiden van Portugal. 
Deze streek is net een enorme,  
zonovergoten tuin. Dit Resort 
verwelkomt u boven  op indrukwek-
kende okergele kliffen en kijkt uit 
over de Atlantische Oceaan. 

KLEUREN & GEUREN

Arancini, caponata, pesto rosso, 
burrata… Proef onze kraak-
verse en smakelijke gerechten 
tijdens de lunch. 's Avonds ont-
dekt u in het barok kader van 
de Palazzo Gourmet Lounge 
het verfijnde diner van onze 
sterrenchef Andrea Berton. 

Cataplana van vis, rijst met inktvis,  
Morgadinho. Onze twee restaurants 
serveren lokale specialiteiten en 
dragen gezelligheid hoog in het 
vaandel. U kunt er laat lunchen na 
een excursie* of na het golfen. In de 
Baby Corner kunt u de maaltijd van 
de allerkleinsten klaarmaken.

Trek uw wandelschoenen aan en  
verken het Parco delle Madonie.  
Nordic walking, nachtwandelingen, 
wellnesswandelingen,… waar u ook  
zin in heeft, onze professionele gidsen 
ter plaatse hebben massa's ideeën om 
u het binnenland te laten ontdekken!

TOPACTIVITEIT

Met meer dan 30 golfbanen op min-
der dan 30 minuten van het  Resort, 
is Da Balaïa een van de beste golf- 
bestemmingen in Europa in dit  
seizoen. Golflessen door profes-
sionals zijn inbegrepen, en uw 
conciërgedienst staat tot uw dienst 
om uw route aan de verschillende 
golfbanen uit te stippelen.

 10 maanden per jaar open, van maart tot begin januari  

 Op 2u40 vliegen van Brussel 

 Zacht klimaat het hele jaar door

 Club Med Spa* by CINQ MONDES met zicht op zee, verwarmd 
hoofdzwembad, Conciërgedienst Découverte*, fitnessruimte met 

persoonlijke coaching, tennislessen

 Ideaal voor een verblijf met twee, onder vrienden of met uw tieners 

Met happyfirst, één week all-inclusive  
vanaf € 1 130(10) / volwassene  

 9 maanden per jaar open, van februari tot begin november 

 Op 2u45 vliegen van Brussel

 300 dagen zon per jaar

  Club Med Spa* by CINQ MONDES, verwarmd zwembad, vliegende 
trapeze, fitness-, golf- en tennislessen

  Ideaal voor een verblijf met twee of met het hele gezin. 
Kinderopvang vanaf 4 maanden(1)

 

Met happyfirst, één week all-inclusive  
vanaf € 870(11) / volwassene  

IN EEN OOGOPSLAG:

CEFALÙ 5   / DA BALAIA 4
Sicilië Portugal

NIEUW GERENOVEERD

SICILIË / PORTUGAL  
DUEL ONDER DE ZON

Twee verrassende bestemmingen  
voor uw wintervakantie. Twee streken vol 
troeven voor een ontspannende vakantie. 

Beide plekken zetten hun beste beentje 
voor en willen u verleiden... 

Welk Resort verovert uw hart?  

Club Magazine — 2322 — Club Magazine

* Met toeslag.
(1) Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine.

Onder aan de kliffen, Da Balaïa

Oude stadsgedeelte van Cefalù



In Grand Baie, in het noorden van het eiland, 
op een eindeloos strand met parelwit zand, 
ontdekt u dit volledig vernieuwde Resort. We 
geven u een rondleiding... U vindt er nog altijd 
de vrolijke kleuren, maar de ruimtes werden 
helemaal opnieuw ontworpen en gerenoveerd. 
Van de ene ruimte naar de andere verandert de 
sfeer en beleeft u op één dag uiteenlopende 
emoties en ervaringen.
Onder volwassenen zult u de rust van de Zen 
Zone weten te appreciëren: heerlijk met uw 
voeten in de nieuwe infinity pool en met de blik 
op oneindig over de turquoise horizon. 
Uren plezier met de kinderen in de gloednieuwe 
waterspeeltuin van de Family Space.

•  De volledig nieuwe Spa* werd ontworpen als een 
tropische oase van rust   

•  Het elegante design van de nieuwe Superior-kamers 
met tussendeur  

 •  Twee nieuwe zwembaden, Family en Zen  
 •  Het nieuwe design van het hoofdrestaurant en  

de nieuwe Gourmet Lounge 

NIEUW IN DIT RESORT:

Met happyfirst, één week all-inclusive  
vanaf € 1 280(12)/volwassene

Nieuwe Spa 100% Zen,  
3D-weergave, niet-contractueel

MAURITIUS: 
LA POINTE AUX CANONNIERS 4 ,

DROOMLAGUNE 
EN NIEUWE ERVARINGEN

Dit Resort kreeg een heel nieuw jasje  
voor een kleurrijke ervaring op Mauritius.  

Vanaf september 2018.

Blue Alma Gourmet Lounge, 
3D-weergave, niet-contractueel

U begint al trek te krijgen? Ontdek de subtiele 
Mauritiaanse keuken in de Blue Alma Gourmet 
Lounge, met de voetjes in het zand en een 
adembenemend zicht. 
Het lijkt wel alsof alles hier helemaal nieuw 
is, maar wat de activiteiten betreft is er niets 
veranderd: waterski, wakeboard en zeilen, u 
bent nog steeds in het paradijs voor watersporters.

RENOVATIES  
EN NIEUWS

La Plantation d’Albion 
Club Med 5  

Eén enkele belofte: een 
uitzonderlijke ervaring
Midden in een ongerepte baai, aan de westkust 
van het eiland, wordt u omringd door rust 
en kalmte. Laat u verwennen in deze wilde en 
weelderige natuur. 
Alles staat hier in het teken van privacy en 
uitzonderlijke luxe: de infinity pool van de Zen 
Zone boven op de rotsen, zicht op de oceaan 
vanaf de Club  Med  Spa*  by  CINQ  MONDES,  
zeilen op de kristelhelderdere zee, aan de 
vliegende trapeze zweven en de persoonlijke 
aandacht voor iedere gast.
Dit Resort houdt al haar beloftes… en kan u 
zelfs ontvangen in uw eigen luxe villa voor een 
ongekende wereld van luxe en verfijning.

•  Inclusief toegang tot de golfvoorzieningen 
om te oefenen op de driving range, pitch & 
putt, of de training bunker.  

 •  Het terras van het specialiteitenrestaurant 
"Le Phare" met zich op zee

•  De 5  service en iedere ochtend ontbijt op 
de kamer 

DE + PUNTEN:

Kinderopvang van 2 t/m 17 jaar(1) 

EN IN HET WESTEN VAN HET EILAND

Kinderopvang vanaf 4 maanden t/m 17 jaar(1)

Club Magazine — 2524 — Club Magazine
* Met toeslag.

La Pointe aux Canonniers

Indische 
Oceaan

Mauritius

Nieuwe Superior-kamer, 3D-weergave, 
niet-contractueel

Het nieuwe design van het hoofdrestaurant. 
3D-weergave, niet-contractueel



Kinderopvang vanaf 4 maanden t/m 17 jaar(1) 

Ontdek welke verrassingen onze Resorts  
in de Caraïben voor u in petto hebben.  

Onze teams ter plaatse nemen u alvast mee. 

SNAPSHOTS  
UIT DE CARAÏBEN

Totale rust
In de Zen Oasis bent u in een ruimte die 
enkel toegankelijk is voor volwassenen 
en volledig in het teken staat van welzi-
jn. Ongestoord ontspannen in de infinity 
pool, heerlijk zonnebaden op het rustige 
witte strand of relaxen met een fruitcock-
tail van de Hibiscus bar in de hand: alle 
ingrediënten voor een droomvakantie zijn 
aanwezig. Wenst u de ultieme combinatie 
van privacy en luxe? Kies dan voor een 
ruime Deluxe Zen-kamer met terras. 

De golfmogelijkheden in  
Punta Cana zijn voor mij het 
grootste pluspunt.
Op minder dan 20 minuten van het 
Resort liggen 3 gereputeerde golfbanen 
van wereldklasse! In totaal kunnen 
de G.M.s® genieten van  meer dan 20 
holes langs de kust…  met als kers op 
de taart een conciërgedienst voor uw 
golfactiviteiten. U hoeft zich alleen nog 
maar op uw swing te concentreren. 

Genieten met het hele gezin
Beeld u zich eens in… Het aards paradijs  
voor het hele gezin, een speelterrein van  
600 m strand tussen de blue lagoon en 
een bos met wuivende kokosbomen. 
Uw programma? Acrobatie met de hele 
familie in de Club Med CREACTIVE by 
Cirque du Soleil, helemaal tot rust ko-
men aan het immense hoofdzwembad 
of even aan de wereld ontsnappen op een 
surfplank. Ja, dat klinkt als de definitie 
van Paradijselijk.

Dominicaanse Republiek 

Punta Cana 4  met Zone 5

Avontuur in de pure natuur
U bent op de ideale uitvalsbasis om de 
unieke Mexicaanse fauna en flora te 
verkennen. Wat dacht u van een onder- 
onsje met dolfijnen en schildpadden 
of een magische ontdekkingstocht door 
de mangrove of het tropische woud? 
Maak uw avonturen helemaal af en be-
zoek de stille getuigen van de Maya-
cultuur in de streek.

De hele dag lang dolle pret
Verveling staat niet in het woordenboek 
in Cancún. Zin om het water in te gaan? 
Bedwing de golven van de lagune op 
de Waterski. Zin om samen tijd met 
de kinderen door te brengen? Duik 
dan allemaal samen in het nieuwe 
familiezwembad. Trek gekregen na 
al die activiteiten? Afspraak in de 
volledig gerenoveerde Beach Lounge  
Taco Arte om te proeven van heerlijke 
Mexicaanse specialiteiten terwijl u 
uitkijkt over de zee.

Dan gaat het richting de eilanden 
van San Blas in Panama en 
Cartagena in Colombia. Het was 
al weer een aantal jaar geleden dat 
we in deze twee landen aan wal 
gingen.

Als onze G.M.s® voor het eerst  
de Zone 5  ontdekken, hebben 
ze de indruk dat ze in een cocon van 
geborgenheid en rust stappen. Deze 
privé-ruimte is gloednieuw. Een  
apart, toegewijd team en een privé- 
conciërge bedienen onze gasten op 
hun wenken en denken aan de kleinste 
details zodat een verblijf in de Zone 5  
een aaneenschakeling wordt van 
geprivilegieerde momenten.

Cruise op het zeilschip Club Med 2 5
Kom aan boord voor een reis in ongekende luxe

Welkom op de Club Med 2! 
Volgende winter keert ons 
zeilschip weer terug naar de 
Caraïben. Daarna zet ze koers naar 
Zuid-Amerika, waar ze Costa Rica 
en Venezuela aandoet.

          Met happyfirst, één week  
all-inclusive vanaf € 990(14)/volwassene

          Met happyfirst, één week  
all-inclusive vanaf € 2 000(15)/volwassene

          Met happyfirst, één week all- 
inclusive vanaf € 800(13)/volwassene

Mexico 

Cancún Yucatán 4  met Zone 5

Kinderopvang van 2 t/m 17 jaar(1) 

Philippe 
Verantwoordelijk voor de Cruises

Christelle Verantwoordelijk voor de Zone 5  Jade

Polo
Golf G.O.®
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Kani

Cancún Yucatán

De filosofie van Club Med is uw garantie voor luxe. 
Genieten van luxe en gezelligheid in stijl; dat is 
waar Club Med voor staat. Een uitzonderlijke en 

exclusieve ervaring op droombestemmingen.

CLUB MED  
EXCLUSIVE COLLECTION 

DE EXCLUSIVE COLLECTION, DAT IS...

Les Villas de Finolhu
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2

3

4

1 Uitzonderlijke bestemmingen op de 
prachtigste plekjes ter wereld.

Privacy en onvergetelijke 
herinneringen.

Een gepersonaliseerd verblijf op 
maat van uw wensen.

Gastronomisch tafelen: val voor de 
verleiding van de fijnproeverskeuken 
en geniet van de roomservice bij 
het ontbijt, toast op de vakantie met 
champagne vanaf 18u.

Villa's Finolhu
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CLUB MED DENKT OOK AAN  
UW KINDEREN!

Bezorg uw kinderen een onvergetelijke 
vakantie en kom zelf volledig tot rust.  

U weet immers dat ze in goede handen zijn  
bij onze enthousiaste en bekwame G.O.s®.

De kinderen zullen een druk programma 
hebben! Ze maken nieuwe vriendjes tijdens 

sportieve en artistieke activiteiten waar 
ze u 's avonds honderduit over vertellen 

voor ze met geweldige herinneringen naar 
dromenland vertrekken.

Onze clubs respecteren het  
biologische ritme van uw kinderen! 

De zintuigen stimuleren  
in een liefdevolle  

omgeving 
Vanaf 4 maanden tot 2 jaar(1)

0 50 0 0

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGOS KIDS
N° dossier : 20120466E 

Date : 12/07/12

De wereld ontdekken 
en sociale vaardigheden 

ontwikkelen
Vanaf 2 tot 4 jaar(1)

0 60 100 0

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGOS KIDS
N° dossier : 20120466E 

Date : 12/07/12

Plezier beleven  
in een dynamische 

omgeving
Vanaf 4 tot 11 jaar

60 0 100 0

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGOS KIDS
N° dossier : 20120466E 

Date : 12/07/12

Een gepersonaliseerd programma 
dat tieners de vrijheid geeft  

om zich te ontplooien
Vanaf 11 tot 18 jaar

Client : CLUB MED
LOGO PASSWORLD
Date : 24/01/06
Responsable : ELIE HASBANI

C30 - M0 - J100 - N0

C0 - M0 - J0 - N100

Vanaf 4 maanden t/m 17 jaar

ONZE KINDERCLUBS
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9.00 uur:  Ontbijt met het hele gezin

9.30 uur: Initiatie zang, dans, lokale muziek,   
                   creëren van maskers en andere  
 voorwerpen, typische activiteiten en  
 gevarieerde spelletjes. In functie van wat  
 uw kind kiest

12.00 uur:  Complete en evenwichtige lunch

13.00 uur:  Rust 

14.00 uur:  Afhankelijk van de leeftijd bieden we de  
 kinderen tal van watersporten, zoals surfen,  
 zeilen, kajakken, waterskiën of zwemmen.  
 Of acrobatiek op de bungee trampoline

16.00 uur:  Overheerlijk vieruurtje

17.30 uur:  Warm terugzien met de ouders

19.00- Uw kinderen kiezen zelf met wie ze hun  
21.00 uur: avond doorbrengen: met u of met hun  
 favoriete G.O.®

8.30 uur:   Ontbijt met het hele gezin

9.30 uur:  Skiën

12.00 uur:  Complete en evenwichtige lunch

13.00 uur:  Rust 

14.00 uur:  Keuze uit verschillende activiteiten,  
 waaronder skiën

16.00 uur:  Overheerlijk vieruurtje

17.00 uur:  Warm terugzien met de ouders

18.30- Diner en een avond met u of met de  
21.00 uur: favoriete G.O.® van uw kind

Hoe ziet hun dag eruit op 
een zonbestemming?

Hoe ziet hun dag eruit op 
een sneeuwbestemming?

(1) Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine



Persoonlijke coaching  
op topniveau
U ontmoet de grootste athleten en krijgt professio-
nele tips uit eerste hand.

Met "The Amazing Sport  Experience" in een van 
onze 7   Resorts,   volgt u  een volledige week trai-
ning, inbegrepen in uw verblijf, onder de sportieve 
directie van  twee kampioenen van topniveau.

Golf,  tennis  of watersporten, onze beroemde 
coaches zorgen voor alle details van uw fysieke en 
technische voorbereiding en putten uit hun eigen 
ervaring als professional. Een garantie voor onver-
getelijke en gezellige momenten in gezelschap van 
topsporters.

CLUB MED, 
de grootste sportschool 
ter wereld

Mogelijkheid tot vliegende trapeze, golf, tennis, 
waterski, wakeboard, klimmen, slackline, ski, 
pilates of yoga in onze verschillende Resorts… 
Trakteer uzelf op een sportieve vakantie bij 
Club Med!

Club  Med  stelt meer dan 60 activiteiten voor 
die omkaderd worden door een team van 
professionele sporters en enthousiaste G.O.s®. 

Laat uw sportinstinct de vrije loop en ga sporten 
in de open natuur, geniet van watersporten of 
beleef wintersport bij Club Med!

ZOOM OP DE ACTUALITEIT VAN DEZE ZOMER

Vorig jaar kon u dankzij het partnership tussen Lacoste en  Club  
Med tennis- en golfkampioenen ontmoeten zoals Guy Forget en  
Jean Van de Velde.  

In 2018 is dit uitzondelijke evenement omgedoopt tot "The Amazing 
Sport Experience". Vanaf 20 april 2018 hebben wij een nog sterker 
programma! 

Voor deze nieuwe editie verwachten Lacoste-athleten en 
medaillewinnaars u om u te coachen; nog meer sporten, nog meer 
Resorts en nog meer data! 

UW AFSPRAAK MET  
PROFESSIONELE TOPSPORTERS.

Zomerprogramma 2018

Aan boord van de  
Club Med 2 5  
Van 20 april tot 27 april

Da Balaia 4   
Portugal 
Van 06 mei tot 20 mei 

Gregolimano 4  
Griekenland
Van 06 mei tot 13 mei en 
van 20 mei tot 27 mei 

Vittel Golf Ermitage 4   
Frankrijk  
Van 27 mei tot 03 juni

Opio in de Provence 4  
Frankrijk
Van 03 juni tot 17 juni 

La Palmyre Atlantique 3   
Frankrijk
Van 17 juni tot 1 juli

Marrakech la Palmeraie 4   
Marokko
Van 16 juni tot 30 juni 

Fabien, een tevreden G.M.®, nam deel  
aan de editie van 2017 met Jean Van de Velde
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vanaf in de week van 
03/11/2018€990*

vanaf in de week van 
03/11/2018€1280*

vanaf in de week van 
14/11/2018€1130*

vanaf in de week van 
03/03/2019€1490*

vanaf in de week van 
23/12/2018€1910*
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NAAR DE BERGEN  
OF NAAR DE ZON?

Ontdek de beste prijzen voor  
het winterseizoen 2018-2019

Ontdek het nieuwe Resort van 

Arcs Panorama 4
Geniet van zachte temperaturen in 

Cefalù 5

Kerstmis met familie in 

Valmorel 4
Ontdek het gerenoveerde Resort van 

La Pointe aux Canonniers 4

Ga in maart naar 

Serre-Chevalier 3
Geniet van een sportieve vakantie in 

Cancun Yucatan 4

vanaf in de week van 
14/04/2019€1560*

*Zie voorwaarden op de achterzijde van dit magazine


