Wakacje w Club Med – informacje
Wakacje z Club Med

We wszystich klubach goÊcie suites majà
wliczony room serwis i np. Êniadania
Club Med to mi´dzynarodowa sieç ho- serwowane w swoim apartamencie.
teli-klubów, g∏ównymi j´zykami sà
3Ý – klasyczne kluby, pi´knie po∏o˝one,
angielski i francuski. P´∏nà ofert´ klubów pokoje z ∏azienkà, telefonem, TV; szeromo˝na znaleêç tak˝e na clubmed.pl
ka oferta sportów wraz z instruktorem,
zabawy, rozrywka. Mi´dzynarodowa
W większoś ci klubów europejskich i klientela. R´czniki kàpielowe.
egzotycznych mo˝na zarezerwowaç 4Ý – najpi´kniejsze kluby, komfortowe
dowolnie d∏ugi pobyt w klubie.(Pobyt
pokoje, cz´sto artystycznie udekorooznacza pe∏en zakres us∏ug, np. sport, wane, z tarasem, ∏azienkà, WC, telefowy˝ywienie, bary, zakwaterowanie,
nem i TV. Posi∏ki w g∏ównej restauracji
atrakcje).
oraz restauracji ze specjalnoÊciami. Co
Kluby narciarskie, mo˝na rezerwowaç wieczór dodatkowo do wieczornych
głównie na pe∏ne tygodnie od niedzieli przedstawieƒ pianobar lub zespó∏ mudo niedzieli.
zyczny. Wioski o mi´dzynarodowej
Dojazd we w∏asnym zakresie. klienteli.
Szczegó∏ami dotyczàcymi po∏o˝enia i 5Ý – luksusowe, nowe kluby, pi´knie
dojazdu do klubu s∏u˝ymy w biurze
i bogato udekorowane, indywidualna
Club Med w Warszawie, Tamka 16
obs∏uga oraz wykwintne menu restauralok. 4, tel. (22) 455 38 38.
cji i barów. Szampan.

Przelot + transfer

Optymalny przelot dopasuje twój Agent
podró˝y. Z lotniska do klubu mo˝na
wsz´dzie dojechaç taksówkà (do klubów
narciarskich autobusem) lub zamówiç
transfer Club Med w naszym biurze.

Cena pobytu all inclusive
w Club Med zawiera:
• Zakwaterowanie, komfort
jest
zró˝nicowany
• Pe∏ne wy˝ywienie (s∏ynne z bogactwa potraw bufety, nielimitowane wino, piwo oraz napoje bezalkoholowe
(patrz poni˝ej) i alkoholowe.
• Otwarty bar (patrz poni˝ej).
• Mini Club od 4 lat oraz nauka sportów dla dzieci (wg opisu klubu). Opieka nad dzieçmi do 4 lat jest dodatkowo p∏atna przy rezerwacji.
• Club Med Baby Serwis (patrz
poni˝ej).
• Oferta sportów wodnych i ziemnych, wysokiej klasy sprz´t oraz wykwalifikowani instruktorzy.
• W klubach narciarskich karnet na wyciàgi
i instruktorzy (patrz str. 22)
• Inne atrakcje, np.codziennewieczorne
przedstawienia (organizowane przez
G.O.), klub nocny, pikniki, przeja˝d˝ki
statkiem, muzyka klasyczna, biblioteka, gry, wieczorny koktajl, warsztaty multimedialne. W niektórych
wioskach wyst´py folklorystyczne,
zespo∏y muzyczne, piosenkarze.
• Napiwki
Wszystkie ceny w tym katalogu podane
sà za osob´, za pobyt w pokoju standardowym 2 lub 3 osobowym w Euro,
przeliczane wg kursu z dnia płatnoÊci.
Warunki wycieczek i p∏atnoÊç znajdujà
si´ na naszej stronie oraz w biurze.
Ka˝dy nasz goÊç powinien si´ z nimi
zapoznaç przed zakupem wakacji.
Cena za dzieci (4-12 lat) oznacza pobyt
za dziecko do 12-tych urodzin.

Zakwaterowanie

Standard wiosek w Club Med jest
zró˝nicowany, co obrazuje liczba przypisanych im trójz´bów Ý . W wi´kszoÊci
klubów jest 5 nowych kategorii pokoi.
Ceny oparte sà na 2-osobowym pokoju standardowym. Za dop∏atà dost´pne
sà wy˝sze kategorie, np. pokój deluxe,
suite.
*poza g∏ównym dniem przyjazdu

lokalne i mi´dzynarodowe markowe alkohole serwowane na kieliszki.
(P∏atne sà: szampan, VSOP koniaki i premium alkohole, oraz wina á la carte),
• przekàski wliczone, takie jak: póêne
Êniadanie, lunch, popo∏udniowa herbata
i przekàski w klubie nocnym np. sa∏atki,
hamburgery, sery, owoce, chrupki, ciastka, pizza, lody itp.
We wszystkich klubach 5Ý szampan
wliczony od godz. 18.00, serwowany
w kieliszkach.

Dzieci

Club Med zapewnia wielokulturowà
i wieloj´zycznà opiek´ dla dzieci przez
wyszkolonych i mi∏ych opiekunów
w klubach na 6 kontynentach.
Do ka˝dej wioski mo˝na zabraç dzieci
w ka˝dym wieku. Wyjàtkiem sà 3 kluby
„od 18 lat”, przeznaczone wy∏àcznie
dla osób od 18 lat. Kluby górskie
przyjmujà dzieci od 4 miesi´cy lub 2 lat.
Wioski, które oferujà opiek´ dla dzieci,
nazywamy rodzinnymi – jest ich 30
(Sun) i 15 (Ski).
Wszystkie Minikluby sà czynne 6 dni* (w
Azji 7) w tygodniu. W wioskach, w
których nie ma klubów dla dzieci lub gdy
rodzice dzieci poni˝ej 4 lat nie zamówili
opieki przy rezerwacji, dzieci pozostajà
pod opiekà rodziców. Niepe∏noletni:
dzieci poni˝ej 18 lat muszà byç w
towarzystwie odpowiedzialnej za nie
osoby doros∏ej.

Bungalowy sà to 1-3-pi´trowe domki w stylu danego kraju, z ∏azienkami.
Wyposa˝enie pokoi oraz ich wielkoÊç
zale˝y od liczby Ý i jest opisana przy
prezentacji ka˝dego klubu.
Wi´kszoÊç pokoi ma 2 ∏ó˝ka (dla par
– podwójne), mo˝liwe sà dostawki dla
dzieci. Niektóre kluby majà pokoje rodzinne lub ∏àczone dla 3, 4 lub 5 osób.
Osoby podró˝ujàce samotnie majà za
dop∏atà 2-osob. pokój dla siebie. W niektórych terminach bez dop∏aty, dla osób
od 12 lat. W klubach dla „singli” (od 18
lat) mo˝na wykupiç pó∏ dwuosobowego
pokoju, który b´dzie do spó∏ki z innym
goÊciem.
Nie mo˝na zarezerwowaç konkretnego
pokoju, jedynie konkretnà kategori´, np.
„pokój rodzinny”, „4-osobowy w bun- Dzieci do 6-tych urodzin poza szczygalowie (lub hotelu)”, „z widokiem na tem sezonu majà we wszystkich klubach Sun bezp∏atny pobyt all inclumorze” itp.
sive. W klubach Ski do 4 lat. Dzieci
do 4 lat pozostajà pod opiekà rodziców.
Wiele naszych klubów zosta∏o odzna- Opieka nad dzieçmi w ma∏ych grupach
czonych nagrodà „Table coup de coeur” w Baby Club (4 mies. – 2 lata) oraz w
za wyÊmienità kuchni´. W kilku klubach Petit Club (2 – 4 lata) jest p∏atna i musi
kucharze prowadzà demonstracyjnà na- byç wykupiona w momencie rezerwacji. Liczba miejsc w klubach dla dzieuk´ gotowania.
Wszystkie wioski majà g∏ównà restau- ci od 4 miesi´cy do 4 lat jest ÊciÊle
racj´ urzàdzonà w formie bufetu, z 2 ograniczona. Op∏ata jest za 6 dni i
lub 8-osobowymi stolikami. Wi´kszoÊç jest bezzwrotna.
klubów ma te˝ kilka mniejszych restau- 6-dniowy pobyt w Baby Club kosztuje
racji ze specjalnoÊciami serwujàcych 300 ,
dania ∫ la carte lub te˝ bufety, gdzie a w Petit Club 260  za dziecko.
stoliki mogà byç zarezerwowane na W Baby Club obecny jest lekarz
i piel´gniarka.
dowolnà liczb´ osób.
Âniadania – bufety zimnych i goràcych
daƒ serwowane sà do póênych godzin CLuB MeD BABY SeRWIS w wielu
klubach rodzinnych, rodzice niemowprzedpo∏udniowych.
Lunch to szeroki wybór sa∏atek, jarzyn laków (do 2 lat) otrzymujà (bezp∏atnie)
surowych i gotowanych, mi´s, ryb,ma- ca∏y potrzebny sprz´t dla dziecka do
karonów, serów, owoców oraz lekkich pokoju i restauracji, np. ∏ó˝eczko, podgrzewacz do butelek, wanienka, wózek,
deserów i lodów.
Kolacje w klubach sà zawsze celebro- wysokie krzes∏o. Trzeba go zamówiç
wane. Ka˝da ma inny charakter, np. przy rezerwacji. W pokoju Baby Zone
kuchnia francuska, w∏oska, japoƒska, (ca∏à dob´) do dyspozycji stojà mikse-ry,
rybna, meksykaƒska itp. Do posi∏ków sterylizatory, mikrofalówki, lodówki i
podaje si´ wina (bia∏e, ró˝owe, czer- podgrzewacze. Dost´pna jest woda
wone), piwo oraz soki i napoje bez- mineralna, herbatniki, owoce i krowie
alkoholowe. Wszystko jest bezp∏atne mleko. Niektóre artyku∏y dla niemowlàt
i bez ograniczeƒ. Wybór i liczba daƒ mo˝na kupiç w butiku.
zale˝à od kategorii klubu. Wszyst- Prosimy pami´taç o zabraniu:
kie restauracje „pod dachem” sà dla
niepalàcych.
• dla niemowlàt – butelek, pieluszek,
OTWARTY BAR! We wszystkich klu- mleka w proszku, chusteczek do wycierania dziecka, ksià˝eczki zdrowia.
bach drinki i przekàski sà bezp∏atne.
• bary oferujà: soki, napoje bezalko- • dla wszystkich dzieci – podpisaholowe, wyciskane soki, wod´, piwo, ny plecak, czapk´ od s∏oƒca, okulakoktajle, porto, bia∏e i czerwone wino, ry, sanda∏ki, obuwie sportowe, krem

Dzieci do 4 lat

Restauracje

ochronny, kostium kàpielowy. Wszystko
powinno byç podpisane. W podró˝y
dobrze jest mieç ulubionà zabawk´,
butelk´ wody i cukierki (pomagajà przy
„zatykaniu uszu” w samolocie).
Opieka indywidualna
W ka˝dym klubie jest przynajmniej jedna
z poni˝szych us∏ug.
Babysitting
Zewn´trzne us∏ugi indywidualnej opieki
nad dzieçmi za op∏atà.
Pyjama Club wieczorem oferujemy
zbiorowà opiek´ przez dyplomowanych
G.O. nad dzieçmi w specjalnie przygotowanych miejscach w klubie, za dop∏atà.

Baby Club:

dla dzieci od 4 miesi´cy do ukoƒczenia 2
lat, otwarty jest 6* dni w tygodniu od
9.00 do 17.30 w klubach egzotycz-nych,
oraz od 8.30 do 17.00 w klubach
narciarskich. W klubach dla niemowlàt
opiek´ nad najm∏odszymi goÊçmi zapewnia wykwalifikowany i serdeczny
zespó∏ (1 opiekun na max. 4 dzieci).
Plan zaj´ç: Po Êniadaniu z rodzicami:
zabawy pobudzajàce, zaj´cia
rozwijajàce umiej´tnoÊci
malucha, spacer w wózkach i drzemka dla
najm∏odszych. Lunch – zorganizowany przez opiekunów – G.O. (rodzice te˝ mile widziani). Po po∏udniu
– drzemka i zabawy na powietrzu,
˝ywe maskotki Clubber i Meddy, podwieczorek. O 17.30 nale˝y odebraç
maluchy. Kolacja: od 18.30 Baby Restauracja zaprasza rodziców wraz
z dzieçmi.

Petit Club:

od 2 do ukoƒczenia 4 lat. Otwarty 6*
dni w tygodniu (7 dni w Azji) od 8.30
do 17.00 w klubach narciarskich oraz
od 9.00 do 17.30 w klubach egzotycznych. Przerwa 17.30-18.30. Od 18.30
kolacja z rodzicami. Od 19.30 do 21
program wieczorny. W czasie gdy rodzice majà kolacj´, dzieci mogà ponownie
powróciç do Petit Club na rysowanie,
oglàdanie filmów, ksià˝eczek itp. Inne
posi∏ki tak jak w Baby Club.
Plan zaj´ç: rano – po Êniadaniu z rodzicami, gry i zabawy, spacery. Lunch – specjalnie dla dzieci przygotowane menu,
pod opiekà G.O. Po po∏udniu – odpoczynek oraz zaj´cia, takie jak: gry, zabawy,
spacery, spotkanie z ˝ywymi maskotkami
Clubber i Medy, teatrzyk kukie∏kowy,
lepienie z gliny, malowanie twarzy
i wyst´py na scenie, podwieczorek.
Happy Gym – wspinanie si´, huÊtanie,
zje˝d˝anie. W kilku klubach najm∏odsi
majà swój mi´kki, bezpieczny teren
do rozwijania pierwszych umiej´tnoÊci
sportowych.
W klubach narciarskich, dzieci majà bezpieczne place zabaw, gdzie (w miar´ zaaklimatyzowania si´) sp´dzajà czas na zabawach z opiekunami – lepieniu ba∏wana,
Êlizganiu si´, sankach.

Dzieci od 4 lat

W Miniklubach (od 4 do 11 lat)
i Juniorklubach (od 11 do 18 lat), dzieci
korzystajà z klubów, bez ˝adnych op∏at.

Mini Club:

od 4 do 11 lat (ró˝ne grupy wiekowe). Otwarty 6* dni w tygodniu (7 dni
w Azji) od 8.30 w klubach narciarskich
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oraz od 9.00 w klubach egzotycznych
do 21. Przerwa 17.30-18.30, czyli do ich
kolacji, 19.30-21.00 program wieczorny.
W 48 klubach jest Mini Club.
Opiekunowie organizujà ró˝norodne
zaj´cia, oparte na zabawie, ruchu i integracji. Uczà sportów, gier, prac r´cznych
np. malowanie, szukanie skarbów, przebieranie si´, karaoke, lepienie, wyÊcigi
i spo˝ywajà razem z dzieçmi posi∏ki
(oprócz Êniadaƒ). Kluby organizujà
ró˝ne wydarzenia, jak Zwariowane
Laboratorium (mieszanka „M∏odego
Chemika” z Harrym Potterem), karnawa∏ przebieraƒców, nauka taƒca
hip-hop. Pod koniec tygodnia organizowany jest Mini Club Show – wyst´py
dzieci w teatrze. Dzieci mo˝na w ka˝dej
chwili odebraç (np. na lunch).
Dzieci od 8 lat mogà same wybieraç
zaj´cia, w których chcà uczestniczyç,
i sporty, których chcà si´ nauczyç pod
okiem G.O. Dla wszystkich plan zaj´ç
do wyboru wywieszony jest w Mini
Club. Rodzice mogà te˝ wybraç 2 opcje
dla swoich dzieci od 8-10 lat: podpisaç
ksià˝k´ rejestracyjnà – wówczas dzieci
sà pod pe∏nà opiekà G.O. domomentu
ich odebrania przez rodziców, w godz.
otwarcia Mini Clubu. Mogà te˝ byç
„wolne” czyli same przychodziç na
zaj´cia i wychodziç kiedy majà ochot´
– wówczas odpowiedzialnoÊç za nie ponosza rodzice.

Junior Club:

od 11 do 13 i od 13 do 18 lat, podczas
wszystkich ferii francuskich. Nasi m∏odzi
goÊcie marzà o niezale˝noÊci, kolegach
i fajnej grupie rówieÊników, z którymi
mogà si´ wyszaleç.
Dla rodzin z nastoletnimi dzieçmi, pi´kno
wakacji w Club Med polega na tym, ˝e
ka˝dy robi to, co lubi, a jednak sp´dzajà
wakacje razem. M∏odzie˝ chce sp´dzaç
czas z rówieÊnikami, cz´sto inaczej ni˝
reszta rodziny. W wybranych klubach
znajdziecie Club Med Passworld –
dla m∏odzie˝y 11-18 lat podczas ferii
szkolnych. Ich w∏asne miejsce w klubie,
w którym czujà si´ u siebie, miejsce,
które mogà dowolnie zagospodarowaç
i majà swojego G.O., który podsuwa im
pomys∏y, jak zorganizowaç zabaw´, kunkurs itp. Jest to ich bezpieczne miejsce,
w którym poczujà si´ wa˝ni. Punta Cana, Cherating, Cancun, Peisey Vallandry,
Valmorel, Arcs Extreme.
M∏odzie˝ b´dzie mia∏a mo˝liwoÊç
wzi´cia udzia∏u w takich zaj´ciach, jak:
• sport: ∏y˝worolki, rowery BMX,
latajàcy trapez, katamarany, wakeboard (owalna narta wodna), wspinaczka, ˝agle, narty wodne
• przygotowanie i udzia∏ w przedstawieniach, kr´ceniu filmów, graffiti,
pokaz mody.
• wycieczki grupowe, rowerowe, pikniki
• wieczorne zabawy, party na pla˝y,
taƒce
• karaoke, hip-hop, atelier artystyczne,
gra na perkusji.
M∏odzie˝ od 11 do 18 lat jest pod opiekà
G.O. tylko podczas prowadzonych
zaj´ç, a od 14 lat sama przychodzi i odchodzi z zaj´ç, od 8 lat za zgodà rodziców.

loma atrakcjami i zaj´ciami sportowymi. Chcemy, by spróbowa∏y i nauczy∏y
si´ jak najwi´cej nowych rzeczy, które
mogà rozbudziç ich talenty. Dzieci mogà
uczestniczyç we wszystkich sportach
oferowanych w wiosce pod warunkiem
osiàgni´cia minimalnego (bezpiecznego)
wieku.
W rodzinnych klubach narciarskich,
dzieci od 4 lat majà ca∏odziennà szkó∏k´
narciarskà, od 8 lat snowboardu (podczas ferii fr.). Proponujemy ró˝ne grupy zaawansowania, od poczàtkujàcych
do competition, niezale˝nie od wieku
(najm∏odsi majà bezpieczne ogrody
zimowe z ∏atwym wyciàgiem). Dzieci
na stokach muszà mieç kask, który jest
dost´pny w klubie.
Poni˝ej podajemy wiek dzieci, od którego prowadzone sà zaj´cia w klubach w okreÊlonych letnich dyscyplinach sportu:
od 4 lat: zabawy w wodzie, szko∏a cyrkowa (˝onglowanie, taniec na linie,
rower 1-ko∏owy, trampolina, trapez,
zabawa z klownem), jazda konna (kucyki), tenis (wprowadzenie);
od 6 lat: p∏ywanie, tenis, gry wodne, karate, judo, fencing (pokonywanie Êcian), ∏ucznictwo, pi∏ka no˝na,
∏y˝worolki, rowery dzieci´ce, kajaki,
nurkowanie w basenie i przeja˝d˝ki katamaranem;
od 8 lat: narty wodne, golf, nurkowanie
z maskà oraz z butlà (Phuket), koszykówka,
windsurfing,
rowery
BMX, ˝eglarstwo, konie, latawce,
szko∏a cyrkowa i wysoki trapez,
wspinaczka, ∏y˝worolki (Inline);
od 12 lat: wszystkie oferowane dyscypliny sportowe. Niezb´dnym warunkiem dopuszczenia dzieci do uprawiania sportów wodnych, np. nurkowania,
jest umiej´tnoÊç p∏ywania. Powy˝sze
informacje dotyczà wy∏àcznie wiosek,
w których prowadzone sà kluby dla
dzieci i dane dyscypliny sportu.
W klubach „bez miniklubów” i poza zaj´ciami w Mini Club dzieci
uprawiajàce sport muszà byç pod
opiekà rodziców. Od 11 lat mogà
uczestniczyç we wszystkich lekcjach
z doros∏ymi; od 12 lat w nartach
i snowboardzie (Ski) oraz w koszykówce, pi∏ce no˝nej, siatkówce, nurkowaniu z butlà. W zaj´ciach gimnastycznych
od 16 lat i od 18 lat w si∏owni.
UWAGA: 11-18 lat oznacza do 18-tych
urodzin.

Bezpieczeństwo
i zaufanie

Club Med zawsze gwarantowa∏ beztroskie
wakacje. Tu dzieci nauczà si´ poczucia
wolnoÊci w zupe∏nie bezpiecznym otoczeniu. WartoÊci Club Med przekazywane sà Waszym dzieciom przy ka˝dej
okazji przez ich opiekunów (G.O.), takie
jak dzielenie si´, budowanie relacji z innymi dzieçmi.
Urok systemu Club Med polega na tym i˝ wszystko oferuje ale
niczego nie narzuca. Polega te˝
na tym, ˝e dzieci mogà w ka˝dej
chwili byç obok lub zobaczyç
swoich rodziców podczas dnia,
a jednoczeÊnie uczestniczà w swoich ciekawych zaj´ciach. W klubach obowiàzujà nas najwy˝sze,
W Club Med rozpieszczamy dzieci wie- amerykaƒskie i francuskie, standar-

Sport dla dzieci

dy bezpieczeƒstwa.
Warunkiem przyj´cia dziecka do 6 lat
we francuskich klubach jest przed∏o˝enie
zaÊwiadczenia lekarskiego wystawionego nie wczeÊniej ni˝ 48 godzin przed
rozpocz´ciem podró˝y oraz przed∏o˝enie
kopii ksià˝eczki szczepieƒ. Dziecko z oznakami choroby nie mo˝e byç
przyj´te do klubu dla dzieci ze wzgl´du na
bezpieczeƒstwo jego i innych.
W klubach z Baby Club jest lekarz pediatra. Zadaniem tego lekarza jest diagnozowanie, udzielanie porad i Êwiadczenie
pierwszej pomocy; nie mo˝e on jednak
zast´powaç lekarzy miejscowych uprawnionych do wystawiania recept.
W przypadku wezwania lekarza lub pobytu
w szpitalu wydatki ponosi pacjent lub jego
ubezpieczyciel (patrz „Ubezpieczenie”).
W dniu przyjazdu rodzice/opiekunowie powinni zarejestrowaç dziecko
do odpowiedniej grupy wiekowej
oraz zg∏osiç wszelkie nawyki dziecka (dotyczàce jedzenia, snu, ulubionej zabawki) oraz inne wa˝ne informacje, np. alergie).
Przy oddawaniu/zabieraniu dziecka (do 8 lat) rodzic musi podpisaç
ksià˝k´ rejestracyjnà dziecka. Od
tej chwili dzieci pozostajà pod pe∏nà
odpowiedzialnoÊcià opiekunów G.O.
(opcjonalnie do 11 lat) a˝ do odebrania dziecka, które musi nastapiç
w godzinach otwarcia klubu dla danej grupy wiekowej.
Dzieciom z alergià pokarmowà
posi∏ki podajà wy∏àcznie rodzice.

– od 12 lat. Od Malediwów po Karaiby oferujemy najró˝niejsze kierunki
dla wielbicieli Êwiata podwodnego oraz
w zale˝noÊci od klubu – pakiety
6-dniowe, nurkowanie ∫ la carte,
kursy dla poczàtkujàcych i zaawansowanych. Sprz´t (butle z tlenem, pasy z ci´˝arkami, stymulator ciÊnienia,
maski, p∏etwy, ko∏a ratunkowe) jest
dost´pny na „kursach specjalnych”.
Mo˝na wypo˝yczyç skafandry i komputery do nurkowania. Nurkowanie z butlà jest dodatkowo p∏atne.
Obowiàzkowe zaÊwiadczenie lekarskie od lekarza specjalisty nie starsze
ni˝ 1 rok. Zaawansowani proszeni sà
o zabranie dyplomu i ksià˝eczki log.
Lekcje nurkowania z butlà dla dzieci od
8 do 11 lat.

Sport

„Fitness” – ró˝ne zaj´cia gimnastyczne – WprowadziliÊmy nowe
çwiczenia, które sprawià, ˝e wrócisz do formy lub jà poprawisz: step,
wzmacnianie mi´Êni, kardiotrening,
stretching, gimnastyka w wodzie lub
na Êwie˝ym powietrzu, body pump
lub body combat. Zaj´cia odbywajà si´
w grupach o okreÊlonych godzinach na
Êwie˝ym powietrzu lub w salach gimnastycznych. 3 nowe dyscypliny dla
wszystkich: Disco joga, Bosu Bootcamp
(wytrzyma∏oÊç i równowaga), Cardio
Tai Box i RPM – szybkie spalanie tłuszczu.

Od 63 lat sport jest jednym z filarów
wakacji w Club Med.
Oferujemy 60 dyscyplin sportowych. Wszystkie obiekty sportowe
sà przepi´knie po∏o˝one, odkryjesz
najlepsze zatoki do sportów wodnych
oraz przytulnie usytuowane sporty
ziemne w naszych przestronnych ogrodach. Zarówno dla nowicjuszy jak i ekspertów mamy najwy˝szej jakoÊci sprz´t
i oddanych instruktorów.
Szczegó∏y zosta∏y podane przy opisie
klubów. instruktorzy uczà tenisa, ˝eglowania, p∏ywania, jazdy na nartach wodnych, nurkowania z maskà (snorkelling), windsurfingu, nurkowania z butlà
(scuba diving), golfa, jazdy konnej,
∏ucznictwa, aerobiku i ró˝nych rodzajów gimnastyki i wielu innych.

Golf – wiele klubów specjalizuje si´
w tej dyscyplinie, np. Opio-Prowansja,
Agadir, Cherating, przyciàga klientel´
z odleg∏ych kontynentów i jest miejscem spotkaƒ towarzystwa golfiarskiego. Club Med wprowadzi∏ nowà,
rewolucyjnà metod´ nauki, która ∏àczy
technik´ golfa z innymi sportami, takimi
jak tenis, siatkówka czy judo. Lekcje od
8 lat. Kursy intensywne oraz pola poza
klubem sà dodatkowo p∏atne. Trzeba
zabraç ze sobà handicap kart´ oraz
pi∏ki, r´kawiczki, buty i czapki.
Golf poza klubem – dojazd i greenfees we w∏asnym zakresie.

Tenis – lekcje od 6 lat, rakiety dost´pne
w klubie. Pi∏ki tylko podczas lekcji.
Club Med ma 500 kortów, zale˝nie
od klubu mamy korty ziemne, twarde lub syntetycznà traw´ (szybkie);
na zewnàtrz i kryte, wÊród pi´knej
roÊlinnoÊci lub obok piaszczystej pla˝y.
Korty sà na ogó∏ oÊwietlone i czynne
ca∏y czas. Lekcje dla wszystkich poziomów zaawansowania.

Narty zimà – narty, snowboard, biegówki... Club Med oferuje szeroki
program sportów zimowych, dbajàc
o jakoÊç i bezpieczeƒstwo. Dla tych,
którzy chcà nauczyç si´ bia∏ych sportów od podstaw, poprawiç styl i technik´ jazdy, ka˝dy klub oferuje bezp∏atne Narty wodne – od 8/11 lat (od 4 z
ca∏odzienne kursy.
Mini
Club).
Jednym
z
˚eglarstwo, windsurfing – dla najwspanialszych i bardzo drogich
osób umiejàcych p∏ywaç od 11 lat sportów sà narty wod-ne. W klubie
(od 8 lat w Mini Club). Do dyspo- jest mo˝liwoÊç nie tylko je˝d˝enia do
zycji goÊci sà ˝aglówki lub katama- woli, ale przede wszystkim nauczenia
rany oraz deski do windsurfingu dla si´ od podstaw. Nasi instruk-torzy
ka˝dego!
Poczàtkujàcy
poczàtkujàcych, Êrednio i zaawanso- nauczà
wanych. Poczàtkujàcy majà w klubie zaczynajà nauk´ na drà˝ku przymocomo˝liwoÊç skorzystania z kursów wanym do ∏odzi, nast´pnie na dwóch
wprowadzajàcych, wyp∏yni´cia z in- nartach na krótkiej linie, potem d∏ugiej.
struktorem, a zaawansowani mogà Dla wytrwa∏ych jest mononski i wake˝eglowaç sami. Przewa˝nie raz w tygo- board z naukà skoków przez fale.
dniu odbywajà si´ regaty.
Inne sporty jak szko∏a cyrkowa, koNurkowanie z butlà (scuba diving) nie, ∏y˝worolki, rowery i wiele innych – patrz opisy klubów.

Wakacje w Club Med – informacje
Inne atrakcje

W Club Med nie ma nudy. Kto lubi
spokój, zawsze znajdzie na olbrzymim terenie klubu spokojny, cichy
kàt, kawa∏ek pla˝y czy ogrodu. Kto
szuka rozrywki, zobaczy, ˝e ˝ycie
w Club Med wr´cz pulsuje. Sport,
zabawy, zawody, spektakle, happeningi stanowià rytm dnia. Co
dzieƒ na tablicy w centralnym punkcie wioski oraz w TV wystawiona
jest oferta programu dnia. G.O.
proponujà prócz sportów ró˝ne
atrakcje, np. piknik, przeja˝d˝ka
statkiem, zawody, kursy taƒca,
zaj´cia w atelier artystycznym, konkursy itp. Póênym
popo∏udniem mo˝na pos∏uchaç
w zacisznym miejscu klubu muzyki
klasycznej. Wieczorem co dzieƒ
odbywa si´ spektakl. Na scenie
naszego teatru wyst´pujà wy∏àcznie
G.O. (czasem razem z G.M. –
goÊçmi klubu), prezentujàc rewie,
kabarety, parodie, inscenizacje bajek dla dzieci itp. Prosz´ pami´taç,
˝e nie sà to profesjonalni aktorzy.
Mimo to przedstawienia przez
wi´kszoÊç goÊci ze wszystkich krajów oceniane sà jako bardzo dobre
i zabawne. Po show zapraszamy na
crazy sings – wspólnie taƒczone
piosenki, a potem na dyskotek´.
W wielu klubach gra wieczorem
zespó∏ muzyczny lub otwarty jest
pianobar.

Ubezpieczenie

Zalecamy wszystkim wykupienie
dodatkowego
ubezpieczenia
od kosztów leczenia, anulacji.

Napiwki
Są nie do pogodzenia z
charakterem wiosek Club Med.
Prosimy o nie stosowanie ich
wobec
G.O.
i
personelu

W cenę nie są wliczone

Wycieczki
oraz
oznaczone
gwiazdkà us∏ugi, np. parking, wynajem nart, pralnia, masa˝, fryzjer,
SPA – zabiegi kosmetyczne itp.
Nurkowanie z butlà, jazda konna,
golf – green fees oraz specjalne
kursy sà p∏atne (oznaczone „*”).
Baby i Petit Club p∏atne przy rezerwacji wakacji, Babysitting, Pyjamas
Club, alkohole VSOP oraz szampan
(oprócz klubów 5Ý).
SPA – w przepi´knych, nowo
urzàdzonych miejscach, z widokiem na góry albo morze Club Med
stworzy∏ oazy spokoju, relaksu. Starannie dobrani specjaliÊci sprawià,
˝e poczujesz si´ wyjàtkowo, odzyskasz spokój i energi´, poczujesz
przyjemnoÊci wszystkimi zmys∏ami.
Oddaj si´ tym cudownym zabiegom. Zabiegi SPA sà oferowane w
wielu ró˝nych zestawach zale˝nie
od upodonaƒ. Mo˝na zamówiç je
wraz z rezerwacjà klubu lub na
miejscu. NOWOÂå! SPA dla
nastolatków od 11 lat w wi´kszoÊci
klubów.

W wiosce

Club Med nie jest zwyczajnym
ho-telem. Club Med to 80
oÊrodków zwanych wioskami,
po∏o˝onych na obszernych,
ogrodzonych i chronionych
terenach (oprócz górskich), na
których znajdziesz atrakcje
rekreacyjno-wypoczyn-kowe,
restauracje, bankomat, fryzjera,
butik, punkt sanitarny, pralni´,
teatr i kluby nocne.
W ka˝dej wiosce jest chef de
village – szef klubu oraz zespo∏u
G.O. (czytaj „d˝i o∏”),
odpowiedzialny za funkcjonowanie wioski. Pracownicy klubu
zwani sà G.O. (Gentle Organizer, czyli mi∏y organizator).
Ci m∏odzi, utalentowani ludzie, z
80 krajów Êwiata, tworzà ze-spó∏
gospodarzy odpowiedzial-nych za
dobre samopoczucie goÊci. Sà
instruktorami sportu, opiekunami
dzieci, administrato-rami biur i
animatorami. Nie sà zwyk∏ymi
pracownikami hotelu: nie noszà
uniformów, jadajà ra-zem z
goÊçmi, nie przyjmujà napiwków, majà nielimitowany czas
pracy. G.O. oraz chef de village
co 6 miesi´cy zmieniajà klub.
Oprócz G.O. w klubie pracuje
personel lokalny, np. kelnerzy,
ogrodnicy, sprzàtaczki, s∏u˝ba
techniczna i ochrona. GoÊcie
klubu zwa-ni sà G.M. (Gentle
Member) i pochodzà z wielu
krajów Êwiata. R´czniki – sà
zmieniane codzien-nie. PoÊciel
zmieniana jest raz w tygodniu.
R´czniki kàpielowe dost´pne w
klubie. Wymiana na czyste przez
ca∏y dzieƒ.
Prasowanie. We wszystkich
wio-skach sà dost´pne ˝elazka
oraz deski do prasowania.
Punkt sanitarny znajduje si´
pra-wie w ka˝dym klubie; piel
´gniarka jest do dyspozycji
Paƒstwa przez ca∏à dob´
(bezp∏atnie). W wielu wioskach
jest równie˝ lekarz in-ternista.
Jego zadaniem jest udzie-lenie
pierwszej pomocy. Wizyty sà
p∏atne.
Biuro Planning. Pokoje
rozdzie-lane sà w klubie przez
pracowni-ków biura Planning
danej wioski.

Wycieczki

W ka˝dym klubie znajduje si´
biu-ro excursions, oferujàce
zwie-dzanie
najciekawszych
miejsc i zabytków regionu.
Wycieczki sà p∏atne i rezerwuje si
´ je w klubie. Podlegajà lokalnym
uwarunkowa-niom
i
sa
uzale˝nione
od
mini-malnej
liczby
uczestników.
Dzieci
znajduja si´ pod wy∏àcznà opiekà
rodziców
i
musza
mieç
wymagany minimalny wiek.

Klubowe butiki

W wioskach odkryjecie mod´
„made in Club Med”. Mo˝na tam
kupiç stroje kàpielowe, okulary
przeciws∏oneczne, artyku∏y drogeryjne i dzieci´ce, widokówki itd. W klubach narciarskich

Rezerwacja
– wybór klubu

Pracownik biura podró˝y doradzi Paƒstwu, który klub wybraç,
uwzgl´dniajàc Paƒstwa oczekiwania co do kraju, dyscypliny sportów, wieku dzieci, rodzaju klubu
(rodziny, pary, singles), standardu
oraz ceny.
Opcja. Przed wylotem mo˝na
za∏o˝yç opcj´ na pobyt (nie ma
kosztów rezygnacji). Założona
opcja jest ważna do 3 dni. Majàc
opcj´ na pobyt, mo˝na spokojnie
zastanowiç si´ nad wyjazdem i
dopasowaç przelot.
Na 6 tygodni przed wyjazdem do
egzotycznych krajów prosimy
upewniç si´, jakie sà wymagane
szczepienia, wizy i inne
formalnoÊci.

Przyjazd/odjazd

GoÊci przyje˝d˝ajàcych na w∏asnà r
´k´ oczekujemy w wiosce na ogó∏
mi´dzy godzinà 15 a 20. W dniu
wyjazdu pokoje prosimy opuÊciç
do godziny 10.00. Pobyt all inclusive dla goÊci przyje˝d˝ajàcych na
w∏asnà r´k´ (bez transferu Club
Med) zaczyna si´ od kolacji w dniu
przyjazdu i koƒczy na obiedzie w
dniu odjazdu.
W g∏ówny dzieƒ przyjazdu klubu nie odbywajà si´ zaj´cia sportowe oraz nieczynne sà Minikluby.
W dniu przybycia do wioski: W
recepcji prosimy oddaç wype∏nionà
kart´ rejestra-cji, vouchery (lub ich
kopi´) KosztownoÊci mo˝na
zdeponowaç w sejfie recepcji. Wi
´kszoÊç klu-bów ma osobiste
sejfy w pokojach – prosimy
zapoznaç si´ z warunka-mi
korzystania z nich. Nie ponosi-my
odpowiedzialnoÊci za kradzie˝
przedmiotów wartoÊciowych
pozostawionych w pokojach bez
nadzoru.
Specjalne ˝yczenia co do konkretnego pokoju staramy si´ braç pod
uwag´, informacja ta jest wpisa-na
w rezerwacji hotelu ale nie
mo˝emy gwarantowaç spe∏nienia
wszystkich ˝yczeƒ.

ClubMed Pass card

W recepcji, w zamian za odcisk
karty kredytowej (AMEX, VISA,
MASTER CARD) lub pozostawienie depozytu, otrzymuje si´ CM
Pass. Tà kartà mo˝na p∏aciç za
wszystkie zakupy w klubie (butik,
SPA). Rachunki wystarczy podpisaç
i uregulowaç dzieƒ przed wyjazdem. P∏atnoÊç mo˝na regulowaç
gotówkà, czekiem lub kartà
kredytowà.

Pogoda

W przypadku nieprzychylnej pogody nasz zespó∏ G.O. organizuje
dla Paƒstwa i dzieci alternatywne
zaj´cia i atrakcje.

Palenie

Zgodnie z obowiàzujàcym prawem, wszystkie publiczne miej-

sca wewnàtrz budynków sà dla
niepalàcych.

Dokumenty

Podró˝ny odpowiada za wa˝noÊç
paszportu, wizy oraz pokrywa
op∏aty lotniskowe (niektóre kraje).
Musi podporzàdkowaç si´ przepisom danego kraju, np. posiadaç
wymaganà iloÊç dewiz, szczepienia,
wizy, bilet powrotny itp. Przepisy
cz´sto ulegajà zmianom, dlatego te˝
prosimy o dok∏adne zapoznanie si´
z nimi przed wyjazdem (np. w biurze podró˝y lub konsulacie).

Reklamacje

OdpowiedzialnoÊç
Ka˝dà reklamacj´ w klubie trzeba
niezw∏ocznie zg∏osiç w recepcji,
która powinna rozwiàzaç problem.
W przypadku gdyby us∏ugi oferowane w katalogu lub kategoria zarezerwowanego pokoju odbiega∏a od
tych otrzymanych w klubie, prosimy o z∏o˝enie pisemnego za˝alenia
w recepcji klubu. Recepcja musi
potwierdziç otrzymane za˝alenie,
nast´pnie nale˝y je zg∏osiç swojej
Agencji turystycznej.
Club Med odpowiada za jakoÊç
sprz´tu sportowego oraz wszystkich urzàdzeƒ, jak równie˝ za zgodne z ich przeznaczeniem u˝ywanie.
Nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
sporty odbywajàce si´ poza klubem ani za te uprawiane w klubie
bez naszego instruktora.
Club Med nie zwraca kosztów
z tytu∏u wczeÊniejszego powrotu
lub niewykorzystania cz´Êci us∏ug.

Zwierzęta

Do klubów nie mo˝na zabieraç
zwierzàt.

Międzynarodowa
klientela

Club Med, za∏o˝ony we Francji,
jest dziÊ mi´dzynarodowà firmà
z goÊçmi z ca∏ego Êwiata. Nasi
G.O. mówià wieloma j´zykami.
Cz´Êç wiosek jest bardziej
francuskoj´zyczna, np. Francja,
Tunezja, cz´Êç g∏ównie angielska
np. (Dominikana, USA, Azja). Nasi
goÊcie pochodzà z ca∏ego Êwiata,
ró˝nià si´ kulturowo, j´zykowo,
zwyczajowo. Staramy si´ sprawiç
by wszyscy wzajemnie sie szanowali
i nieprzeszkadzali sobie.
Wszystkie nasze wioski majà
3 cechy wspólne: pi´kne
po∏o˝enie, formu∏´ all inclusive
oraz zespó∏ G.O. (patrz: „w wiosce”)
tworzàcy
wyjàtkowà
atmosfer´ przyjaêni i bezstresowych wakacji pe∏nych
ró˝norodnych atrakcji i sportu.

