Wakacje Premium All-Inclusive

Water you waiting for?
wakacje@clubmed.pl
tel: +48 22 455 38 38
www.clubmed.pl
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Tabela sportów i atrakcji w klubach
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RODZAJE KLUBÓW:

•

KOMFORT ZAKWATEROWANIA I INNYCH USŁUG

3

CLASSIC
Klasyczne kluby, skromne pokoje, du˝o sportów i atrakcji.

Dla wszystkich.
Nie ma Mini Clubów.

4

PREMIUM
Wygodne, z bogatà ofertà sportów i atrakcji, pi´knie poło˝one.

Kluby wy∏àcznie dla doros∏ych.
Polecamy dla singli i par.

5

LUXURY
Wyjàtkowe poło˝enie, luksusowe wykoƒczenie wn´trz,
bogactwo usług i przyjemnoÊci.

Rodzinne.
Mini Cluby dla dzieci.

Prywatne Wille

Kolor czerwony oznacza
dodatkowà op∏at´.
Je˝eli klub nie jest opisany
w tym katalogu, prosimy
sprawdziç na naszej stronie
→ lista wszystkich klubów

W wielu klubach sà pokoje
wy˝szej klasy: Deluxe i Suite.
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Wakacje all inclusive w Club Med
WSZYSTKO ZORGANIZOWANE, ZAPEWNIONE, WLICZONE W CENĘ
PODRÓŻUJĄC SAMEMU, Z RODZINĄ LUB PRZYJACIÓŁMI
W CLUB MED CZEKA NA CIEBIE „SZYTA NA MIARĘ” OFERTA ALL INCLUSIVE

Sztuka życia - total all inclusive

Szczęśliwe dzieci, ważna młodzież

Oznacza to, ˝e p∏acisz tylko raz i wszystko masz wliczone w cen´:
•	Trzy razy dziennie wspania∏e, bogate bufety i wyszukane potrawy,
wina, napoje. Kilka restauracji dost´pnych przez cały dzieƒ.
• Bary – przekàski, drinki i markowe alkohole przez ca∏y dzieƒ.
• Zakwaterowanie od standardowych pokoi,
po własne wille i górskie chalets.
• Sport – sprz´t sportowy oraz kursy z instruktorami.
•	Kluby dla dzieci – ca∏odzienna opieka w Mini Clubach
(4-11 lat) oraz Junior Clubach (11-18 lat),
instruktorzy sportów oraz sprz´t dzieci´cy.
• Baby Serwis: sprz´t i wyposa˝enie dla dzieci do 2 lat.
• Wieczorny program rozrywkowy – przedstawienia i imprezy.
• Gry, zabawy, animacja, zespo∏y muzyczne itp.
•	Inne atrakcje, np. pikniki, przeja˝d˝ki statkiem, ∏odzià ze szklanym
dnem, wyst´py folklorystyczne oraz wiele innych niespodzianek.

• W klubach rodzinnych to najwa˝niejsi goÊcie. Tu majà swój Êwiat
- swoje strefy, atrakcje, sport, sprz´t i instruktorów.
• Dla niemowlaków i maluchów – ca∏y potrzebny sprz´t tzw.
Club Med Baby Serwis oraz troskliwa opieka na miejscu.
• Mini kluby, 4 - 11 lat – przygoda, sport, kreatywnoÊç.
Pod okiem GO (gentel organizers) dzieci otworzà oczy na inny
Êwiat w egzotycznych miejscach.
• Dla m∏odzie˝y 11-18 lat niepowtarzalny Passworld®
• Dzieci bezpłatnie do 6 lat, do 4 w klubach narciarskich.

Wyjątkowe, przestronne tereny klubów
• W najpi´kniejszych miejscach Êwiata
• Ogromne tereny - prywatne, chronione, pi´kne, eco.
• Nowe, designerskie wn´trza - ró˝ne kategorie pokoi od wygodnych
standardowych, Deluxe, Suite, Penthouse (110m2) do w∏asnych,
prywatnych willi z basenem i obsługà.
• Najpi´kniejsze pla˝e – Club Med by∏ wsz´dzie pierwszy.
• Odkryjcie lokalnà kultur´ podczas wycieczek w te pi´kne miejsca.

Wyrafinowana kuchnia i bary
•
•
•
•
•
•
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Wykwintna podró˝ kulinarna po Êwiecie, kilka restauracji.
Âniadania, lunche, przekàski, wystawne kolacje.
Mi´dzynarodowa i lokalna kuchnia.
Bary – markowe alkohole, drinki, Êwie˝e soki, wina.
W klubach 5T i strefach 5T tak˝e szampan od 18.00.
Restauracje specjalnoÊci, á la carte, bogate bufety.

Sport - bogactwo doświadczeń
• Dla poczàtkujàcych i mistrzów ogromny wybór dyscyplin sportowych
m. in. narty wodne, windsurfing, ˝agle, golf, tenis, latajàcy trapez, ró˝ne
zaj´cia gimnastyczne, gry w pi∏k´, tenis itd. - sprz´t oraz instruktorzy
• Wiele artystycznych zaj´ç np. lekcje taƒca, Êpiewu, gotowania,
malowania na jedwabiu.
• Spróbujcie czegoÊ nowego – choçby dla samych wra˝eƒ i przyjemnoÊci!

Design i komfort
• W∏asne wille – prywatnoÊç, obs∏uga, lokaj, concierge.
• Nowe 5T kluby – wygoda i luksus, dba∏oÊç o szczegó∏y.
• Kluby 4T – najpi´kniej po∏o˝one kluby, przebudowane
w nowoczesnym stylu.
• Kluby 3T – klasyczne Club Med z dawnà, niepowtarzalnà
atmosferà zabawy i biesiadowania.
• Wszystkie kluby oferujà dodatkowo wy˝sze kategorie
- pokoje Deluxe i Suite.

SPA*, dobre samopoczucie i zabawa
•
•
•
•
•

Egzotyczne SPA*, sauny, masa˝e*. Relaks i spokój.
Baseny, lounge - spokojne albo pe∏ne ˝ycia miejsca.
Muzyka klasyczna, hamaki, strefy relaksu ZEN dla dorosłych od 18 lat.
Wieczorne przedstawienia w teatrze, zespo∏y, imprezy.
Do wyboru strefy sportowe, pe∏ne zabawy albo spokojne
i relaksujàce, dla rodzin, par lub singli.
• W klubach robimy wszystko dla Twojego dobrego samopoczucia.

Świat radości i przyjemności - 70 lat Club Medu!
Od czasu za∏o˝enia w 1950 r. przez grup´ olimpijczyków,
Club Mediterranee wyszukiwa∏ najpi´kniejsze miejsca
na wszystkich kontynentach i stwarza∏ oazy pi´kna i radoÊci,
tworzàc hojny i wyrafinowany pakiet us∏ug oraz przyjemnoÊci.
W królewsko pi´knych zakàtkach Êwiata znajdziesz przyjaznà
atmosfer´ klubu, weso∏e towarzystwo z wielu stron Êwiata,
bogatà ofert´ zaj´ç – od sportów, poprzez demonstracje
kulinarne a˝ po SPA i wszystko to, co daje dobre samopoczucie.
Te wszystkie elementy tworzà wyjàtkowy styl ˝ycia, jedynà koncepcj´ wakacyjnà, która stosuje najnowoczeÊniejsze innowacje
a mimo to pozosta∏a wierna wartoÊciom swych za∏o˝ycieli, takich
jak przyjaêƒ, dzielenie si´, radoÊç ze sportu i biesiadowania.
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MALEDIWY, OCEAN INDYJSKI
Kani

ODNOWIONY KLUB

POŁO˚ENIE:
wyspa Kanifinholu
na Oceanie Indyjskim.
TEREN:12 ha, ca∏a wyspa

5

LOTNISKO: Male,
20 km, transfer
motorówkà ok. 30 min.

4

Kawałek raju na archipelagu Malediwów – biały piasek, intensywnie błękitna woda, bujna przyroda.
Nowe, przestronne bungalowy Family dla rodzin z dziećmi. Ekskluzywna strefa 5T domki na wodzie.
Restauracje z widokiem na lagunę – spokój, poczucie przestrzeni, wspaniałe powietrze.
Sporty wodne. Wycieczki* wodolotem, motorówkà, katamaranem, fly board, jet ski.

SPORT: nurkowanie z maskà, ˝eglarstwo
(katamarany), ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
nowa szkoła cyrkowa i latajàcy trapez, joga
– kursy z instuktorami.
Badminton, siatkówka (tak˝e na pla˝y), kajaki,
koszykówka, siłownia, piłka no˝na, waterpolo
– bez kursów.
Poza klubem* – fly board, jet ski, łowienie ryb na
gł´bokiej wodzie, kursy nurkowania z butlà, surfing,
narty wodne i wakeboard.
Ocean Indyjski, północny Atol Male – wyjàtkowo
bogaty Êwiat podwodny, ok. 8000 rodzajów ryb.
ATRAKCJE: basen, lekcje gotowania, gra w bule,
tenis stołowy, wielkie szachy, lokalne zespoły
muzyczne, malowanie na jedwabiu, przedstawienia
wieczorne i imprezy.
Club Med SPA* Mandara: ró˝norodne zabiegi
na twarz i ciało.
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DZIECI: Nie ma Mini Clubów. Zaj´cia dla dzieci
w wieku (4-11 lat) i (11-18 lat), pod opiekà G.O.
Witamy dzieci od 2 lat.
ZAKWATEROWNIE: Odnowione bungalowy
w ogrodzie przy pla˝y. Pokoje Deluxe z tarasem
i wyjÊciem na pla˝´.
Strefa 5T – domki na palach na wodzie 70m2,
kameralny lounge dla strefy 5T.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje
– wykwintna kuchnia tak˝e niskokaloryczna,
popołudniowa herbatka, azjatycki snackbar.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: bł´kitna laguna, zakupy w Male,
nurkowanie, wynajem szybkich motorówek,
parasailing, zwiedzanie sàsiednich wysp wodolotem,
piknik z homarem, skutery wodne, surfing.
PODRÓ˚E POÂLUBNE
SPECJALNA OFERTA DLA NOWO˚E¡CÓW

Exclusive Collection- Suties w strefie 5T
Wille na palach na wodzie z wannà
z widokiem na morze, spresonalizowana
obsługa, lounge i bar z szampanem.

MALEDIWY, OCEAN INDYJSKI
Finolhu Villas
LUKSUSOWE WILLE DLA PAR

POŁO˚ENIE:
wyspa Gasfinolhu
na Oceanie Indyjskim,
obok CM Kani

OCEAN INDYJSKI
INDIE

TEREN: 5 ha, ca∏a wyspa
LOTNISKO: Male,
20 km, transfer
motorówkà ok. 30 min.

MALEDIWY

Finolhu

SRI LANKA

Malé

Oaza przyjemnoÊci na prywatnej wyspie, bujna roÊlinnoÊç, krystaliczna, turkusowa woda, białe pla˝e.
Idealne miejsce na podró˝ poÊlubnà lub wa˝nà rocznic´. Wykwintne jedzenie, kameralna atmosfera,
wspaniałe sporty. Luksusowe wille na wodzie z zejÊciem do morza lub z własnà pla˝à, ka˝da
z prywatnym basenem i lokajem. Romantyczne zachody słoƒca z szampanem.

SPORT w klubie Kani: nurkowanie z maskà,
˝eglarstwo (katamarany), ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, joga – kursy z instuktorami.
Badminton, siatkówka (tak˝e na pla˝y), kajaki,
koszykówka, kajaki ze szklanym dnem, siłownia,
piłka no˝na, waterpolo – bez kursów.
ATRAKCJE: baseny, lekcje gotowania*, lekcje
taƒca, kino pod gwiazdami, tenis stołowy, muzyka
na ˝ywo, medytacje, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Cinq Mondes: ró˝norodne zabiegi
na twarz i ciało. Zabiegi Êwiadczone w SPA
lub Twojej willi.

DZIECI: Nie ma Mini Clubów. Mo˝liwe
zakwaterowanie dzieci od 12 lat w willach na pla˝y.
ZAKWATEROWNIE: Prywatne wille poło˝one na
wodzie albo na pla˝y. Ka˝da z basenem, tarasem
z mo˝liwoÊcià podziwiania wschodu lub zachodu
słoƒca, obsługà butlera.
RESTAURACJE I BARY: 1 restauracja i 1 bar
na własnej wyspie oraz kilka restauracji
i barów w klubie Kani.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
Szampan od godz: 18:00.
WYCIECZKI*: szyte na miar´ oraz m.in. bł´kitna
laguna, zakupy w Male, nurkowanie, wynajem szybkich
motorówek, parasailing, zwiedzanie sàsiednich wysp
wodolotem, piknik z homarem, skutery wodne.

Goście Finolhu mogą korzystać bezpłatnie
z wszystkich usług dostępnych w klubie Kani
oraz transferów motorówką między wyspami
(ok 5 min drogi).

* dodatkowa opłata
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MALEZJA

Cherating Beach 4
KLUB RODZINNY

PO¸O˚ENIE: wschodnie
wybrze˝e Malezji, nad Morzem
PoΠudniowo Chiƒskim
ok. 60 km od Kuantan.
TEREN: 80 ha.
LOTNISKO: Kuantan, transfer
ok. 45 min. lub Kuala Lumpur
ok. 4h autostradą.

10 km pustej, czystej pla˝y nad Morzem PoΠudniowochiƒskim i tylko jeden hotel – Club Med,
80 hektarów tropikalnego ogrodu, wodospady i fontanny. WspaniaΠe morze i fale. Przepi´kna przyroda!
Tradycyjna, azjatycka architektura i wystrój, przytulne pokoje. Golf, baseny, kajaki, ˝agle, latajàcy trapez.
SpecjaΠy kuchni z ró˝nych regionów Azji, restauracje ∫ la carte. Idealny odpoczynek. SPA*

SPORT: ˝eglarstwo (katamarany), latajàcy
trapez, szkoΠa cyrkowa dla dzieci, skoki
na trampolinie bungee, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, ∏ucznictwo, aquafitness, joga, tenis
(6 kortów, 2 Êciany do treningu) – kursy
z instuktorami.
Kajaki, siΠownia, kardiotrening, squash,
siatkówka pla˝owa, badmington – bez kursów.
Park rozrywki w d˝ungli: tor z przeszkodami, park
linowy, wspinaczka, ró˝ne atrakcje dla młodzie˝y.
ATRAKCJE: 3 baseny, tenis stołowy, piesze
wycieczki z przewodnikiem po d˝ungli, azjatycka
szkoΠa gotowania dla doros∏ych i dzieci, bar nocny,
zespóΠ muzyczny, przedstawienia wieczorne.
Strefa ZEN od 18 lat, z pi´knym widokiem na pla˝´
– basen, bar.
Club Med SPA* Mandara:
ró˝norodne zabiegi na twarz i ciało.
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DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: Przytulne pokoje
urzàdzone w kolonialnym stylu, w jednej
z najdłu˝szych drewnianych konstrukcji w Azji,
na palach wzdłu˝ pla˝y. Przestronny Suite z tarasem
i widokiem na morze.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje
– ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez caΠy dzieƒ.

WYCIECZKI*: Malajski rynek, plantacja orchidei,
jezioro Chini, Kuala Lumpur, mini safari, zakupy
w Kuantan i inne.

CHINY, WYSPA HAINAN

POŁO˚ENIE: południowa cz´Êç
tropikalnej wyspy Hainan

Sanya 4

LOTNISKO: Sanya,
transfer ok. 15 min

TEREN: 12 ha

NOWY KLUB RODZINNY

Sanya – na chinskiej wyspie Hainan, nowo powstajàcy region turystyczny, ju˝ okrzykni´ty najlepszà destynacjà Azji .
Club Med jest tu jako pierwszy Premium All inclusive Resort! Chiƒski rozmach z francuskim szykiem i stylem ˝ycia.
Wspaniała, piaszczysta, szeroka pla˝a - 12 km, tropikalna roÊlinnoÊç, przyjemny klimat i łatwy dolot.
Ekscytujàce sporty – ˝eglarstwo, windsurfing, latajàcy trapez , Tai Chi, wycieczki rowerowe.

SPORT: aquafitness, windsurfing, wycieczki
rowerowe, joga, latajàcy trapez, golf, trampolina
bungee, łucznictwo, Êciana do wspinaczki, Tai Chi,
˝eglarstwo (katamarany) – kursy z instruktorami.
Koszykówka, siatkówka pla˝owa, kajaki, si∏ownia
i kardio trening, deska z wios∏em – bez kursów.
Poza klubem*: skutery wodne, nurkowanie
z maskà.
ATRAKCJE: 3 baseny, tenis sto∏owy, bule,
bilard, karaoke, muzyka na ˝ywo, przedstawienia
wieczorne.
Club Med SPA*Comfort Zone: Strefa SPA,
zabiegi na twarz i ciaΠo.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: Przestronne pokoje
Deluxe oraz Suite z tarasami w bujnym ogrodzie
lub z widokiem na morze.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje. 3 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: szeroka oferta zwiedzania wyspy,
fantastyczny Romance Show, Sanya City Tour.

* dodatkowa opłata
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INDONEZJA

4

Bali

POŁO˚ENIE: południowa cz´Êç
wyspy Bali otoczona Oceanem
Idyjskim i Morzem Jawajskim.
TEREN: 14 ha.
LOTNISKO: Denpasar, transfer
ok. 25 min.

KLUB RODZINNY

„Wyspa Bogów” – s∏ynie z tarasowych pól, Êwiàtyƒ, koralowych pla˝ i raftingu.
Ogromny, wspania∏y i bujny ogród z najlepszà pla˝à na wyspie. Golf, latajàcy trapez, windsurfing.
Wygodne bungalowy, wyrafinowana architektura Azji, wyjàtkowy bar i restauracje.
Nowa strefa ZEN – spokojne miejsca odpoczynku dla dorosłych. Wieczorne show i du˝o rozrywki.

SPORT: windsurfing, nurkowanie z maskà,
aquafitness, tenis, joga, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, latajàcy trapez i szkoła cyrkowa,
golf, łucznictwo – kursy z instuktorami.
Badminton, koszykówka, siatkówka pla˝owa,
siłownia, squash, piłka pla˝owa, piłka no˝na,
kajaki, water polo – bez kursów.
Poza klubem*: golf, surfing.
ATRAKCJE: 3 baseny, azjatyckie lekcje
gotowania, nauka j´zyka bahasa, gra w bule,
tenis stołowy, muzyka na ˝ywo, piesze wycieczki
z przewodnikiem, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Mandara:
najstarsze rytuaΠy kultury azjatyckiej,
sauna, Πaênia turecka.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting* Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: 3-pi´trowe bungalowy,
tradycyjna balijska architektura. Pokoje Deluxe i Suite
z tarasem oraz widokiem na tropikalny ogród lub
morze.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez caΠy dzieƒ.
WYCIECZKI*: jazda na słoniu, delfiny, rafting
po rzece Ayung, Bali – wycieczka jeepem po
wyspie (tarasowe pola ry˝owe), zakupy w Ubud
i inne.
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INDONEZJA

4

Bintan Island

POŁO˚ENIE: wyspa Bintan
na pd. od Singapuru

Bintan Island

TEREN: 33 ha
LOTNISKO: Singapur,
transfer prom i taksówka ok. 90 min

ODNOWIONY KLUB RODZINNY

Tropikalna wyspa obok Singapuru – oaza spokoju i wyrafinowania łaczàca nowoczesnoÊç z azjatyckà tradycjà.
Jedno z najlepszych pól golfowych w Azji. Wspaniała, azjatycka i międzynarodowa kuchnia.
Pokoje z widokiem na Morze Południowochiƒskie i bajeczne ogrody. Opieka dla dzieci od 2 lat.
˚eglarstwo, nurkowanie, joga, tenis, latajàcy trapez i golf. Idealny klub na relaks.

SPORT: ˝eglarstwo, nurkowanie z maskà,
aquafitness, łucznictwo, wycieczki rowerowe,
latajàcy trapez i szko∏a cyrkowa,
golf, ˝eglarstwo, squash, tenis, joga
– kursy z instruktorami.
Badminton, koszykówka, siatkówka pla˝owa,
kajaki, mini piłka no˝na, waterpolo – bez kursów.
ATRAKCJE: baseny, lekcje gotowania
dla doros∏ych i dzieci, bilard, gra w bule,
przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA*: Strefa SPA,
zabiegi na twarz i ciaΠo.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting* Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE:
Odnowione pokoje w 4-pi´trowych budynkach
o typowej indonezyjskiej architekturze. Pokoje
Deluxe i Suite z tarasem oraz widokiem na morze.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.

WYCIECZKI*: Park słoni, tradycyjne techniki
połowów, typowa indonezyjska wioska i inne.

* dodatkowa opłata
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MAURITIUS, OCEAN INDYJSKI

Albion 5

PO¸O˚ENIE: Ocean Indyjski,
zachodnie wybrze˝e Mauritiusa
TEREN: 21 ha biaΠych pla˝
i tropikalnego ogrodu.

KLUB RODZINNY

LOTNISKO: Mauritius, 50 km,
transfer ok. 50 min.

Romantyczny klub 5T dla par i rodzin nad zatokà Oceanu Indyjskiego. Opieka dla dzieci od 2 lat.
Komfort i wspaniaΠa przyroda. Wykwintne bufety, szampan, bary, zabawa. Pi´kna, cicha strefa ZEN.
Sporty wodne, golf, tenis, latajàcy trapez, zaj´cia gimnastyczne.
Wille do wynaj´cia 2, 3 i 4 sypialnie- prywatnoÊç z wszystkimi atrakcjami klubu tu˝ obok.

SPORT: golf, aquafitness, tenis (6 kortów),
˝eglarstwo, nurkowanie z maskà, latajàcy trapez,
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, Πucznictwo – kursy
z instruktorami.
Kajaki, siatkówka pla˝owa, minipiΠka no˝na,
siΠownia, waterpolo, kardiotrening – bez kursów.
Poza klubem*: nurkowanie z butlà, golf.
ATRAKCJE: 3 baseny, wycieczki statkiem, tenis
stoΠowy, gra w bule, bar nocny, przedstawienia
wieczorne, historia lokalnych kultur.
Club Med SPA* Cinq Mondes: terapie z całego
Êwiata sauna, Πaênia turecka.
WYCIECZKI*: Port Louis, quady, herbaciany
szlak, Πowienie ryb na gΠ´bokiej wodzie,
p∏ywanie z delfinami, spotkanie z lwami.
Transfer łodzià do klubu La Pointe aux Canonniers.
* dodatkowa opłata
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DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: Przestronne pokoje (42m2)
w kolonialnej kolorystyce z tarasem
i widokiem na ogród lub morze. Ekskluzywne
Suite z bezpoÊrednim wyjÊciem na pla˝´.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– wykwintna kuchnia „Table de gourmet”.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez caΠy dzieƒ.
Szampan od godz: 18:00, Êniadania tak˝e
w pokojach (wliczone).

Prywatne wille w tropikalnym
ogrodzie z widokiem na Ocean
Indyjski oferujàce luksusowy
wypoczynek. Wille z 2, 3 lub 4
sypialniami, wszystkie z prywatnym
lokajem, basenem i ogrodem.

MAURITIUS, OCEAN INDYJSKI
La Pointe aux Canonniers 4
ODNOWIONY KLUB RODZINNY

PO¸O˚ENIE: P∏n-zach. cz´Êç
wyspy Mauritius, mi´dzy Troux
aux-Biches a Grand’ Baie.
TEREN:12 ha.
LOTNISKO: Mauritius, 65 km
transfer ok. 70 min.

Âwiat dzieci! Wyjàtkowy klub dla całej rodziny – ka˝dy dobrze si´ bawi – razem lub osobno.
NowoczeÊnie odnowiony, wygodny, rodzinny klub przy najlepszej pla˝y (900 m) Mauritiusa.
Sport, zabawa i atrakcje dla dzieci, mΠodzie˝y, dorosΠych: narty wodne, wakeboard, ˝agle, nurkowanie.
Doskonała kuchnia, kolacje na pla˝y, wielkie party, przedstawienia. Nowa strefa Zen dla dorosłych.

SPORT: narty wodne (lekcje od 8 lat): slalom,
wakeboard, nurkowanie z maskà, ˝eglarstwo,
deska z wiosłem, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
tenis – kursy z instruktorami.
Siłownia i kardiotrening, kajaki, siatkówka na
pla˝y, minipi∏ka no˝na, waterpolo – bez kursów.
Poza klubem*: golf, nurkowanie z butlà.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*

ATRAKCJE: 4 baseny, przeja˝d˝ki po morzu
∏odzià ze szklanym dnem, lounge–bar,
gra w bule, tenis sto∏owy, przedstawienia
wieczorne.
Club Med SPA*: masa˝e i zabiegi.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje Superior
w 2-pietrowych budynkach w stylu kolonialnym.
Pokoje Deluxe oraz Suite z widokiem na morze.
Strefa ZEN tylko dla dorosłych albo strefa rodzinna.

RESTAURACJE I IBARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y
dzieƒ.

WYCIECZKI*: dzieƒ na katamaranie, safari
quadem, zwiedzanie wyspy jeepem, motorówkà
lub jachtem, Port-Louis, spotkanie z lwami,
herbaciany szlak, pływanie z delfinami.
Transfer ∏odzià do klubu Albion.
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DOMINIKANA, KARAIBY
Punta Cana 5

4

ODNOWIONY KLUB RODZINNY

POŁO˚ENIE: zachodnie
wybrze˝e wyspy Hispaniola,
mi´dzy Atlantykiem a Morzem
Karaibskim, 200 km od Santo
Domingo.
TEREN: Pla˝a i ogród 42 ha.
LOTNISKO: Punta Cana,
5 km, transfer ok. 10 min.

Prywatna pla˝a - szeroka, bia∏a, idealna dla ma∏ych dzieci. B∏´kit wody i cieƒ wysokich palm.
Nowa strefa ZEN tylko dla dorosłych. Apartamenty o standardzie 5T – szampan, kameralny basen.
Sport i rozrywka dla dzieci i doros∏ych – ˝agle, windsurfing, kajaki, tenis, szkoła cyrkowa CIRQUE DE SOLEIL,
Trzy baseny, SPA* nad oceanem. Soczyste owoce, przysmaki morza i wiele miłych niespodzianek.

SPORT: ˝eglarstwo (mono˝agle), windsurfing, golf,
łucznictwo, tenis (14 kortów), zaj´cia gimnastyczne,
latajàcy trapez i szkoła cyrkowa Cirque de Soleil,
joga, zumba – kursy z instruktorami.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y), koszykówka, kajaki,
piłka no˝na, waterpolo, siłownia, kardiotrening
– bez kursów.
Poza klubem* – golf, nurkowanie z butlà,
nurkowanie z maskà, kitesurfing, jazda konna,
narty wodne, surfing, tubing.
ATRAKCJE: 3 baseny, gra w bule, mini golf,
tenis stołowy, dyskoteka na Êwie˝ym powietrzu,
przedstawienia wieczorne, lekcje taƒca: salsa,
bachmata, merenge.
NowoÊç: strefa ZEN – basen, pla˝a, relaks tylko
dla dorosłych.
Club Med SPA* L’Occitane: - masa˝e, zabiegi
upi´kszajàce. SPA dla nastolatków.
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DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med*(4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting* Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: Pokoje Superior i Deluxe
w bungalowach. Ekskluzywna strefa ZEN Oasis
tylko dla dorosłych z basenem i pla˝à oraz strefa 5T
z prywatnym basenem i loungem, 32 apartamenty
o powierzchni 70m2.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje
– ró˝norodne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Wyspa Saona – wyprawa
katamaranem, Santo Domingo, połowy ryby
na gł´bokiej wodzie, pływanie z delfinami,
Kolory Dominikany.

Exclusive Collection- Suites w strefie 5T
Luksusowe wn´trza, spersonalizowana
obsługa, oddzielny basen
i bar z szampanem.

DOMINIKANA, KARAIBY
Michés Playa Esmeralda 5
NOWY KLUB RODZINNY
CLUB MED
IDENTITE MICHES
Nº dossier : 20170391E
Date : 22/05/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

PO¸O˚ENIE:
zachodnie wybrze˝e wyspy
Hispaniola, mi´dzy Atlantykiem
a Morzem Karaibskim,
200 km od Santo Domingo.
TEREN: 38 ha.
LOTNISKO: Punta Cana, 75km,
transfer ok 1h. 15 min.

PANTONE 2955 C
BLEU VELOURS

Luksusowy, eco-chic Club Med na Dominikanie, ukryty w tropikalnym lesie przy dziewiczej Playa Esmeralda.
Pierwszy, butikowy klub Exclusive Collection w Ameryce- wyjàtkowe połàczenie clubmedowej
atmosfery i sportów z wygodà 5T, przy pi´knej, białej pla˝y. Cztery oddzielne strefy o ró˝nych charakterach,
tak by ka˝dy mógł jeszcze lepiej dopasowaç wakacje do swoich oczekiwaƒ.

SPORT: snorkeling, waterpolo, kitesurfing*,
jetsurf, paddleboard, łucznictwo, latajàcy trapez,
szkoła cyrkowa dla dzieci, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, aquafitness, pilates, tenis, jazda
konna*, tree top joga, Êciana do wspinaczki–
kursy z instuktorami.
Kajaki, siłownia, siatkówka pla˝owa, koszykówka,
mini golf, fit trail– bez kursów.
ATRAKCJE: 4 baseny, tenis stołowy, bule,
bar nocny, zespół muzyczny, przedstawienia
wieczorne, kino nocne pod gwiazdami, lekcje
taƒca- salsa, merengué i bachata.
Strefa ZEN Oasis od 18 lat, z pi´knym widokiem
na pla˝´ – basen, healty bar.
Club Med SPA* Cinque Mondes: luksusowe
zabiegi na twarz i ciało.
RESTAURACJE I BARY: 4 restauracje
– w tym steak house i restauracja rodzinna.
Piwniczka z winami.
Otwarty bar. Drinki i przekàski cały dzieƒ.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: Pokoje Deluxe oraz Suite
w jednej z czterech wyjàtkowych stref.
Explorer Cove- rodzinna enklawa, mini cluby,
atrakcje dla rodziców z dzieçmi
Caribbean Paradise- centrum klubu t´tniàce
˝yciem, zabawà i karaibskà atmosferà
Emerald Jungle- cisza i relaks w strefie ZEN,
poÊród bujnej, tropikalnej przyrody
Archipelago- ekskluzywna oaza dla par
z prywatnym basenem i pla˝à
WYCIECZKI*: wodospady i laguna El Limon,
obserwacja wielorybów, Samana Bay i inne.

* dodatkowa opłata
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GWADELUPA, KARAIBY
La Caravelle

4

POŁO˚ENIE:
Morze Karaibskie,
wyspa Gwadelupa.
TEREN: 19 ha.
LOTNISKO: Pointe-a-Pitre,
30 km, transfer ok. 40 min.

ODNOWIONY KLUB RODZINNY

Spokojna zatoka otoczona rafà koralowà, biały piasek, turkusowa woda i karaibska atmosfera.
Całkowicie odnowiony klub rodzinny, poło˝ony przy jednej z najpi´kniejszych pla˝ na Gwadelupie.
Nowe pokoje z widokiem na morze, nowe SPA na pla˝y, oaza ZEN z basenem infinity, jacuzzi, pla˝a tylko dla
dorosłych. Kolorowy Êwiat zabaw dla dzieci (od 4 mies do 18 lat), wodny plac zabaw.

SPORT: ˝eglarstwo (katamarany), windsurfing,
kitesurfing*, nurkowanie*, waterpolo, snorkeling,
latajàcy trapez, łucznictwo, szkoła cyrkowa dla
dzieci, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, aquafitness,
pilates, tenis – kursy z instuktorami.
Kajaki, siłownia, siłownia, squash, siatkówka pla˝owa
– bez kursów.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*

ATRAKCJE: 2 baseny, park wodny dla dzieci,
tenis stołowy, bule, bar nocny, zespół muzyczny,
przedstawienia wieczorne.
Nowa strefa ZEN od 18 lat, z pi´knym widokiem na
morze – basen, bar.
Club Med SPA*: ró˝norodne zabiegi
na twarz i ciało.

ZAKWATEROWANIE: NowoczeÊnie odnowione
pokoje. Strefa ZEN z basenem dla dorosłych
- pokoje Deluxe i Suite. Rodzinne Suite z widokiem
na pi´knà zatok´ Sainte Anne.
RESTAURACJE I BARY:
2 restauracje – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Łowienie ryb na g∏´bokiej wodzie,
Las Saintes, rejsy o zachodzie s∏oƒca, Big Blue
Lagun, ogrody botaniczne, zoo i inne.

* dodatkowa opłata

41

MARTYNIKA, KARAIBY

4

Les Boucaniers

POŁO˚ENIE: Morze Karaibskie,
wyspa Martynika, klub zajmuje
cały półwysep.
TEREN: Pla˝a i ogród 23 ha.
LOTNISKO: Fort de France,
45 km, transfer ok. 1 h

KLUB DLA PAR

Najlepsza pla˝a Martyniki czeka na ciebie! Od lat 60-tych nale˝y do Club Medu.
Wspania∏e sporty, zatoka na narty wodne oraz od strony wiatru na windsurfing i kitesurfing*.
Program zaj´ç gimstycznych, siΠownia i kardiotrening. Wieczorem coctail i pyszna kolacja.
Klub dla par – romantyczny, wygodny, z przepi´knym widokiem na zatok´. Nowe SPA*.

SPORT: narty wodne, wakeboard, windsurfing,
tenis (5 kortów), nurkowanie z maskà,
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne: pilates, aquafitness
– kursy z instruktorami.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y), koszykówka, kajaki,
piłka no˝na, waterpolo, siłownia, kardiotrening,
deska z wios∏em – bez kursów.
Poza klubem*: nurkowanie z butlà, skutery wodne.
NowoÊç: kitesurfing – intensywny kurs*.
ATRAKCJE: basen, gra w bule, tenis stołowy,
przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Payot: - masa˝e, zabiegi
upi´kszajàce, SPA* dla nastolatków.

DZIECI: Nie ma Mini Clubów
Witamy dzieci w ka˝dym wieku
ZAKWATEROWANIE: Pokoje w bungalowach
- wystrój inspirowany kulturà kreolskà. Pokoje Deluxe
oraz Suite z widokiem na morze.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodne bufety, kreolskie specjalnoÊci.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: St.Lucia katamaranem, objazd
wyspy jeepem, Fort de France, d˝ungla pieszo,
przeja˝d˝ki segway.

40

MEKSYK

5

4

Cancún Yucatán
ODNOWIONY KLUB RODZINNY

PO¸O˚ENIE: PΠ-wsch cz´Êç pΠw.
Jukatan, nad Morzem Karaibskim,
20 km od centrum Cancún.
Wybudowany na prywatnym
póΠwyspie mi´dzy lagunà
a Morzem Karaibskim.
TEREN: 9 ha pla˝y i cienkiej laguny.
LOTNISKO: Cancún, transfer
ok. 20 min.

Najlepsza lokalizacja Cancún – pla˝a z trzech stron klubu. Strefa 5T, ekskluzywne Suite* (64m2).
Odnowiony klub, Passworld dla mΠodzie˝y. Wycieczki* np. antyczna cywilizacja Majów i pΠywanie z delfinami.
Wspaniałe sporty wodne i làdowe np. narty wodne, windsurfing, tenis, latajàcy, wysoki trapez.
WyÊmienita kuchnia PoΠudniowej Ameryki i Êwiata. Nowe pokoje i strefa dla rodzin.

SPORT: narty wodne, wakeboard, windsurfing,
˝eglarstwo (katamarany i mono˝agle),
nurkowanie z maskà, łucznictwo, aquafitness,
tenis (8 kortów), latajàcy trapez, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne – kursy z instruktorami.
SiΠownia, kardiotrening, siatkówka pla˝owa,
koszykówka, waterpolo, kajaki – bez kursów.
Poza klubem* – golf, nurkowanie z butlà,
Πowienie ryb na gΠ´bokiej wodzie.
ATRAKCJE: 3 baseny, lekcje taƒca salsy,
klub nocny, lekcje gotowania, tenis stoΠowy, mini
golf, gra w bule, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA*: masa˝e, zabiegi upi´kszajàce,
SPA* dla nastolatków.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje – ró˝ne
bufety oraz specjalnoÊci meksykaƒskie.
Otwarty bar. Drinki i przekàski cały dzieƒ.
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DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: 3-pi´trowe bungalowy
na mierzei mi´dzy morzem karaibskim a lagunà.
Nowa strefa Aguamarina przy basenie dla rodzin.
Ekskluzywna strefa 5T z własnym basenem
– pokoje z tarasem, Deluxe z widokiem na ogród
oraz Suite z widokiem na morze.
WYCIECZKI*: do najciekawszych miejsc
staro˝ytnej kultury Tolteków i Majów: Tulum,
Chichen Itza, pΠywanie z delfinami, polowanie
na wielkà ryb´, Playa del Carmen, łodzià
motorowà po zatoce, p∏ywanie z ˝ó∏wiami.

Exclusive Collection- Suites w strefie 5T
Luksusowe wn´trza, oddzielna pla˝a
i basen, spersonalizowana obsługa
i bar z szampanem, własna cz´Êç pla˝y.

BRAZYLIA

5

4

Rio das Pedras

POŁO˚ENIE: 130 km na pd. od Rio de Janeiro
przy długiej pla˝y nad zatokà.
TEREN: 33 ha
LOTNISKO: Rio de Janeiro,
transfer ok. 90 min.

KLUB RODZINNY

Eco-klub. Nowa, luksusowa strefa 5T – przestronne apartamenty z niesamowitym widokiem.
Klub poło˝ony na południe od Rio de Janeiro, nad długà piaszczystà pla˝à zatoki, wtulony pomi´dzy zielone góry.
Narty wodne i wakeboard w zacisznej zatoce, kajaki, siłownia, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, tenis, squash.
Wspania∏a przyroda. Brazylijska atmosfera zabawy. Ciekawe wycieczki, m.in. Rio nocà, wodospady Igua˜u, rafting.

SPORT: narty wodne i wakeboard, aquafitness,
łucznictwo, slackline (chodzenie po płaskiej linie),
squash, tenis – kursy z instruktorem.
Koszykówka, siatkówka pla˝owa, piłka r´czna,
kajaki – bez kursów.
ATRAKCJE: baseny, lekcje r´kodzie∏a, lekcje
gotowania, tenis sto∏owy, przedstawienia
wieczorne.
Club Med SPA*: sauna, ∏aênia turecka, jacuzzi
WYCIECZKI*: rafting, Rio by night, wodospady
Igua˜u, plantacje kawy.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
ZAKWATEROWANIE: Bungalowy w tropikalnym
ogrodzie, pokoje Deluxe przy pla˝y, z widokiem
na morze.
Ekskluzywna strefa 5T z basenem oraz loungem,
Suites oraz Penthousy z przepi´knym widokiem.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.

Exclusive Collection- Suites w strefie 5T
Wyjàtkowe poło˝enie, luksusowe
wn´trza, oddzielna pla˝a i basen,
spersonalizowana obsługa
i bar z szampanem.

* dodatkowa opłata
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MORZE ŚRÓDZIEMNE I KARAIBY
Club Med 2 5
˚AGLOWIEC – 5 MASZTOWIEC

RÓ˚NE TRASY PO MORZU ÂRÓDZIEMNYM I KARAIBACH.
PORTY:
sezon letni m.in: Ateny, Nicea, Neapol, Bonifacio, Calvi, Malta, St. Tropez, Antibes.
sezon zimowy m.in: Wenezuela, Gwadelupa, St. Kitss, St. Barts, St. Lucia, Puerto Rico.
LOTNISKO:
w zale˝noÊci od miejsca rozpocz´cia rejsu, CM słu˝y pomoca w organizacji transferów.

Club Med 2 – najwi´kszy ˝aglowiec Êwiata - nowy design, komfortowe wn´trza. Elegancja i kameralna atmosfera.
Rejsy po Morzu Âródziemnym i Karaibach. Przepi´kne trasy, małe porty – Club Med 2 mo˝e płynàç blisko brzegu.
Z rufy statku sporty wodne: narty, wakeboard, ˝agle, windsurfing, kajaki i nurkowanie. Przeszklona sala fitness.
Obudê si´ codziennie w innym, ciekawym i pi´knym miejscu.

SPORT: narty wodne, wakeboard, windsurfing,
˝eglarstwo, nurkowanie z maskà (wycieczki
pontonem), pilates, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne
– kursy z instuktorami.
Kajaki, kardiotrening, siłownia – bez kursów.

ATRAKCJE: 2 małe baseny, sauna, bale
kostiumowe, przedstawienia wieczorne, przyj´cia,
koktajle, kilka pok∏adów z le˝akami do opalania.
Club Med SPA* Carita - ró˝norodne zabiegi na
twarz i ciało.
WYCIECZKI*: statek przyp∏ywa rano
codziennie do innego portu – oferta wycieczek
jedno i pó∏dniowych na statku. Ciàg∏y dowóz
pasa˝erów z/do portu przez okres postoju.

* dodatkowa opłata
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DZIECI: statkiem nie mogà podró˝owaç
dzieci poni˝ej 8 roku ˝ycia. Nie ma Mini
Clubów.
ZAKWATEROWNIE: Przytulne kajuty
z oknami, przestronne kabiny Deluxe oraz Suite
na górnym pokładzie.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodna kuchnia.
Otwarty bar. Drinki i przekàski cały dzieƒ.
Szampan od godz.18, elegancki coctail co
wieczór przy odp∏ywaniu z portu.
PODRÓ˚E POÂLUBNE
SPECJALNA OFERTA DLA NOWO˚E¡CÓW

HISZPANIA, ANDALUZJA
Magna Marbella 4

POŁO˚ENIE: Andaluzja
TEREN: 14 ha.
LOTNISKO: Malaga,
55 km, transfer ok. 40 min.

NOWY KLUB RODZINNY

Otwieramy nowy, rodzinny klub w Hiszpanii! Naturalny, bujny ogród 14 ha, z widokiem na
góry Sierra Blanca oraz Morze Âródziemne. Pełen zakres opieki dla dzieci, rodzinny park wodny
oraz strefa relaksu ZEN, wycieczki piesze i rowerowe po pi´knej, górskiej okolicy.
Wspaniałe miejsce dla miłoÊników golfa z wieloma 18-sto dołkowymi polami w promieniu 15km.

SPORT: tenis, golf, łucznictwo, latajàcy trapez,
yoga, padel tenis, fitness – kursy z instruktorami
Jogging, gra w bule, siatkówka, calcetto,
koszykówka, ping pong, mini piłka no˝na
– bez kursów

ZAKWATEROWANIE: Słoneczne, przestronne
pokoje z balkonem.
Deluxe- Êlicznie urzàdzone pokoje z widokiem na
morze. Suites z salonem oraz tarasem z widokiem
na morze.

Poza klubem*- quady, nurkowanie z butlà, rowery.

RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje:
mi´dzynarodowy bufet, restauracja specjalnoÊç˝ci
Bar, bar z sokami .

Golf Concierge* - 20 pól golfowych w promieniu
15km.
ATRAKCJE: Basen, strefa ciszy ZEN, basen dla
rodzin ze zje˝d˝alniami.
Club Med SPA* Carita: - ró˝norodne zabiegi na
twarz i cia∏o.
DZIECI:
Baby Club Med* (4-23 miesiàce),
Petit Club Med* (2-3 lat),
Mini Club Med (4-11 lat),
Passworld® dla młodzie˝y (11-18 lat),
Baby Welcome, Baby Corner

Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Plaza de Espana, Sewilla - Wielki
Meczet Mezquita, Kordoba - Alhambra, Granada
- Miasto w skałach Ronda - Szlak El Caminito del
Rey - Zwiedzanie Malagi.
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TURCJA

3

Kemer

POŁO˚ENIE: 60 km na
południowy zachód od Antalii,
nad Morzem Âródziemnym.
TEREN: 40 ha.

KLUB WYŁÑCZNIE DLA DOROSŁYCH, OD 18 LAT

LOTNISKO: Antalia, 60 km,
transfer ok. 1 h.

Istanbul
Ankara

TURCJA

Kemer

Antalya

MORZE
ŚRÓDZIEMNE

Malowniczo po∏o˝ony klub od 18 lat, dla... “m∏odych duchem”. Tu spotkasz weso∏e, kosmopolityczne towarzystwo.
W ciàgu dnia – narty wodne, windsurfing, fitness, si∏ownia, turnieje tenisa itp. Nocà – party i mnóstwo zabawy.
Kolorowe drinki nad brzegiem morza, wielkie show, party w pianie i dyskoteki do rana.
Bogactwo Êródziemnomorskiej kuchni. SPA*- masa˝e i zabiegi dla urody. Interesujàce wycieczki.

SPORT: Narty wodne, wakeboard, tenis (9 kortów),

WYCIECZKI*: Aspendos i Perge, safari
jeepem w górach Taurus, Antalya, Istambuł,
Demre, Pammukale, Myra i Simena,
pływanie z delfinami, rafting.

Koszykówka, siatkówka (na pla˝y), si∏ownia, mini
piłka no˝na, deska z wios∏em - bez kursów.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje w 3-pi´trowych,

windsurfing, nurkowanie z maskà ze statku, pilates,
∏ucznictwo, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne
– kursy z instruktorem.

Specjalne kursy*- narty wodne, wakeboard
Poza klubem* – jazda konna, nurkowanie z butlà.

ATRAKCJE: 2 baseny, gra w bule,

tenis stołowy, bar nocny, party w pianie,
imprezy, gry, przedstawienia wieczorne
Club Med SPA*: masa˝e, zabiegi, łaênia turecka.

* dodatkowa opłata
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białych bungalowach w lasku piniowym, z wyjÊciem
do ogrodu lub z tarasem.

RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje

– ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.

TURCJA

4

Palmiye

POŁO˚ENIE: 50 km na
południowy zachód od Antalii,
nad Morzem Âródziemnym.
TEREN: 20 ha.
LOTNISKO: Antalia,
50 km, transfer ok. 1 h.

KLUB RODZINNY

Istanbul
Ankara

TURCJA

Palmiye

Antalya

MORZE ŚRÓDZIEMNE

Najpi´kniejsze miejsce Riwiery Tureckiej – szeroka pla˝a, krystaliczne morze, wysokie góry i cieƒ drzew cytrynowych.
Przestronny, wygodny klub – nowe bungalowy Family dla rodzin z dzieçmi. Baby Club* 4-24 mies.
Przytulne restauracje i bary, dwie eleganckie strefy ZEN wyłàcznie dla doros∏ych. Nowoczesne SPA*.
Porywajàce sporty – narty wodne, latajàcy trapez, ˝agle, tenis, cztery baseny. Ekscytujàcy Passworld® dla nastolatków.

SPORT: windsurfing, ˝eglarstwo, katamarany
dla dzieci, narty wodne i wakeboard, tenis
(12 kortów, Êciana do treningów), latajàcy
trapez i szko∏a cyrkowa, pilates, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, ∏ucznictwo – kursy z instruktorami.
Kajaki, koszykówka, si∏ownia, waterpolo,
deska z wiosłem, siatkówka (tak˝e na pla˝y),
pi∏ka no˝na - bez kursów.
Poza klubem*- nurkowanie z butlà, rowery, golf,
jazda konna.
ATRAKCJE: 5 basenów, dwie strefy ZEN
z basenem tylko dla dorosłych – cisza i spokój,
łaênia turecka, sauna, gra w bule, tenis stołowy,
przedstawienia wieczorne i imprezy.
Club Med SPA* Decléor:- farma zdrowia i urody,
masa˝e.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club.*
ZAKWATEROWANIE: Kilka rodzajów budynków:
3-pi´trowe bungalowy blisko morza, nowe
bungalowy z balkonami w ogrodzie, Hotel- wygodne
pokoje z widokiem na morze, suites.
RESTAURACJE I BARY: 4 restauracje – ró˝norodne
bufety, wyrafinowane dania a la carte.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Perge i Aspendos, Demre, Myra
i Simena, Istambul, Antalya, Pammukale,
pływanie z delfinami, rafting.
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WŁOCHY, SYCYLIA

3

Kamarina

POŁO˚ENIE: południowa Sycylia,
nad Morzem Âródziemnym.
TEREN: 96 ha.
LOTNISKO: Katania, 130 km,
transfer ok. 2 h.

KLUB RODZINNY

WŁOCHY

Naples
MORZE
TYREŃSKIE

SYCYLIA

Kamarina

Urok prawdziwej Sycylii – rodzinny, sportowy klub nad szerokà, piaszczystà pla˝à.
Pe∏en atrakcji i nauki sportów program dla dzieci i m∏odzie˝y oraz Passworld® 11-18 lat. Petit Club od 2 lat.
96 ha pi´knego ogrodu do spokojnego wypoczynku, Club Med SPA, ∏aênia turecka, basen zdrowotny.
Tenis (28 kortów), latajàcy trapez, gimnastyka, ˝eglarstwo, golf (18 do∏kowe pole*), pi∏ka no˝na.

SPORT: tenis (28 kortów, Êciana do treningu),

˝eglarstwo (katamarany), łucznictwo, pilates, ró˝ne
zaj´cia gimnastyczne, latajàcy trapez i szkoła
cyrkowa – kursy z instruktorem.
Siłownia oraz kardiotrening, siatkówka (tak˝e na
pla˝y), koszykówka, piłka no˝na, squash, mini
golf, waterpolo, kajaki – bez kursów.
Poza klubem* – golf, nurkowanie.
ATRAKCJE: 3 baseny, tenis stołowy, gra w bule,
przedstawienia wieczorne i imprezy.
Club Med SPA* Decleor: zabiegi relaksacyjne
i upi´kszajàce, łaênia turecka, jacuzzi.
WYCIECZKI*: Odkryjcie Sycyli´: Agrigento,
Syrakuzy, Taormin´ i Etn´, rejs statkiem, zakupy
w Vittorii lub Raguzie.
* dodatkowa opłata
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DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: Pokoje w bungalowach
w klimacie sycylijskiej wioski lub Hotel nad
morzem- skromne pokoje, Deluxe i Suite.
RESTAURACJE I BARY: 4 restauracje
w tym specjalnoÊci kuchni włoskiej.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały
dzieƒ.

Reggio di
Calabria

WŁOCHY, SYCYLIA

5

Cefalù

POŁO˚ENIE: Północna Sycylia,
nad Morzem Âródziemnym.
TEREN: 14 ha.
LOTNISKO: Palermo, 95 km,
transfer ok. 1,5 h.
Katania 170 km, ok. 2 h.

NOWY KLUB DLA PAR

Legendarny klub na Sycylii z 1991 roku został całkowicie przebudowany na jedyny w Europie 5T klub.
Pi´knie poło˝ony wÊród skał i bł´kitu zatoki Morza Âródziemnego, zapewnia najwy˝szy komfort, spokój
i wspaniałe widoki. Obudê si´ we własnej willi nad zatokà, ciesz Êniadaniem na twoim tarasie, zanurz si´
w morzu a potem przenieÊ si´ do jednej z pobliskich Êredniowiecznych wiosek z filmu „Ojciec Chrzestny”.

SPORT: ˝eglarstwo, hiking, stand up

paddleboarding, tenis, fitness, pilates, yoga,
łucznictwo – kursy z instruktorami
Kajaki, snorkeling, siatkówka, siłownia,
aquadynamic– bez kursów
Nurkowanie z butlà, kitesurfing*
ATRAKCJE: Strefa ciszy dla dorosłych ZEN,
basen i bar, basen naturalny, przedstawienia
wieczorne, tenis stołowy, gra w bule.

Club Med SPA* CARITA – ró˝norodne zabiegi
na twarz i ciało, łaznia turecka, salon fryzjerski.
WYCIECZKI*: Rejsy jachtem, dolce vita w
Palermo, wulkan Etna – 4×4 lub helikopterem,
łowienie ryb na morzu, jazda konno, wycieczki
quadami, Êladami “Ojca Chrzestnego”.
Malownicze, prawdziwie sycylijskie miasteczko
Cefalù (20min spacerem od klubu)

DZIECI: Nie ma Mini Clubów. Witamy dzieci od
8 roku ˝ycia.
ZAKWATEROWANIE: Superior- słoneczne,
przestronne pokoje z widokiem na morze lub
ogród.
Viletta Deluxe- Êlicznie urzàdzone pokoje
z prywatnym tarasem z widokiem na morze.
Suite z salonem oraz tarasem z panoramicznym
widokiem na morze.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje, menu
opracowane przez szefa kuchni z gwiazdkami
Michelin, mi´dzynarodowe bufety, włoskie
specjalnoÊci, life cooking show & grill.
3 bary: wine bar, Zen bar- smoothies,
domowa ice tea, włoska kawa, Wine bar.
Otwarty bar – Drinki i przekàski przez cały
dzieƒ, tea time. Szampan od 18:00.
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PORTUGALIA

4

Da Balaia

POŁO˚ENIE: nad Atlantykiem, na słynnej
Algarve, 5 minut od Albufeiry.
TEREN: 15 ha.
LOTNISKO: Faro, 35 km, transfer ok. 45 min.
Lizbona, 300 km, transfer ok. 3h.

ODNOWIONY KLUB RODZINNY

Rodzinny klub na wysokim, czerwonym klifie wybrze˝a Algarve. Szeroka, piaszczysta pla˝a.
Najpi´kniejsze pola golfowe Europy, intensywny kurs gry w golfa, golf concierge.
Nowa strefa Zen z eco-basenem i ogrodem z widokiem na ocean.
Latajàcy trapez i szko∏a cyrkowa, si∏ownia, gimnastyka, tenis. Klub s∏ynie ze wspania∏ej kuchni.

SPORT: golf (practice net, putting green, practice DZIECI:
bunker), tenis (7 kortów, Êciana do treningu),
łucznictwo, latajàcy trapez i szko∏a cyrkowa, pilates,
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne – kursy z instruktorem.
Siatkówka, kardiotrening, kajaki – bez kursów.
Poza klubem*- golf (wymagane handicap i green
card), specjalne kursy.

Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*

ATRAKCJE: 3 baseny, nowa strefa ECO ZEN,

WYCIECZKI*: Rejsy jachtem, nadbrze˝ne jaskinie,

zespół muzyczny, tenis stołowy, gra w bule, mini
golf, parkiet do taƒca, przedstawienia wieczorne
i imprezy, muzyka na ˝ywo.
Club Med SPA* Cinq Mondes: zabiegi relaksacyjne
i upi´kszajàce, łaênia turecka,
salon fryzjerski.

* dodatkowa opłata
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bazar w Loule, dziedzictwo kulturowe Algavre,
Sewilla, Faro, Lisbona, przeja˝d˝ki jeepem lub
quadami.

ZAKWATEROWANIE: Odnowione pokoje
w 3 budynkach na klifie przy oceanie, otoczone
bujnà roÊlinnoÊcià. Pokoje Deluxe oraz Suite
z tarasem i pi´knym widokiem.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje

– ró˝ne bufety oraz ∫ la carte.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.

GRECJA, WYSPA EVIA

Gregolimano 4
KLUB RODZINNY

POŁO˚ENIE: północno
– zachodnia cz´Êç wyspy Eubea
(Evia) , 23 km od Edipsos .
TEREN: 22 ha.
LOTNISKO: Ateny, 140 km,
transfer ok. 2,5h. łodzià i busem.

Uroczy klub w piniowym lesie na wyspie Evia, mi´dzy górami a bł´kitnym morzem.
Szeroka i długa pla˝a, pi´kne widoki, lasek sosnowy, przytulne restauracje nad morzem.
Narty wodne (3 pontony), wakeboard, ˝agle, tenis, gimnastyka – bogata oferta sportów dla ca∏ej rodziny.
Mini Club “wokó∏ greckich bogów” – latajàcy trapez i zaj´cia akrobatyczne, mini szkoła cyrkowa (od 4 lat).

SPORT: narty wodne, mini narty wodne

DZIECI:
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*

Siłownia, kardiotrening, mini piłka no˝na,
siatkówka na pla˝y – bez kursów.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje w bungalowach
w sosnowym gaju lub na pla˝y, w 2-pi´trowych
domkach Olympe, Hotel z widokiem na morze
– pokoje z tarasami i balkonami.

(od 4 lat), aquafitness, wakeboard, ˝eglarstwo
(katamarany), tenis (12 kortów), ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, pilates, łucznictwo, latajàcy trapez
i szkoła cyrkowa – kursy z instruktorem.

Poza klubem* - nurkowanie z maskà i butlà.
ATRAKCJE: basen, tenis stołowy, gra w bule,
przedstawienia wieczorne i imprezy
WYCIECZKI*: Delfy, Meteory, Ateny i Akropol,
Skiathos, lot helikopterem, wycieczka łodzià
połàczona z wyprawà rowerowà.

RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.

UWAGA: na wyspie znajdujà si´ pasieki. Osobom uczulonym na pszczoły odradzamy Evi´.
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FRANCJA

4

La Palmyre Atlantique
ODNOWIONY KLUB RODZINNY

POŁO˚ENIE: wybrze˝e
Atlantyckie, region Charente
– Martime, pomi´dzy La Rochelle
a Bordeaux.

Paris
FRANCE

La Palmyre
Atlantique

TEREN: 26 ha.

ITALY

LOTNISKO: La Rochelle, 80km,
transfer ok.90 min.
SPAIN

Urokliwe, sielskie wybrze˝e Atlantyku z szerokà, piaszczystà pla˝à, malutkimi portami rybackimi,
szlakami rowerowymi wÊród pi´knych winnic i lasów oraz pysznà, regionalna kuchnià.
Klub odnowiony i wzbogacony o nowe udogodnienia jak strefa Zen z basen dla dorosłych.
Bogaty program zaj´ç i sportów, wykorzystujàcy wspaniałà natur´ i morskà zatok´.

SPORT: windsurfing, aquafitness, ˝eglarstwo,
tenis (9 kortów), ły˝worolki, zaj´cia gimnastyczne,
pilates, łucznictwo – kursy z instruktorem.
Siłownia, koszkówka, piłka no˝na, siatkówka,
rowery, skutery wodne*- bez kursów.
Specjalne kursy*: ˝eglarstwo, tenis, golf,
kitesurfing, lekcja pływania, jazda konna.
ATRAKCJE: 2 baseny, tenis stołowy, gra w bule,
parkiet taneczny, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA*: Decleor
WYCIECZKI*: wyspa Aix, ostrygowe skały
w Marennes - Oleron, Akwarium w La Rochelle,
Latarnia Morska Cordouan, La Palmyre Zoo,
segway.

* dodatkowa opłata

29

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
ZAKWATEROWANIE: Pokoje w bungalowach
znajdujàcych si´ w pobli˝u Oceanu lub w gaju
sosnowym. Przestronne Deluxe z tarasem.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje – ró˝ne
bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.

SWITZERLAND

Royan

FRANCJA, PROWANSJA
Opio 4

POŁO˚ENIE: Prowansja
TEREN: 46 ha.
LOTNISKO: Nicea,
37 km, transfer ok. 40 min.

ODNOWIONY KLUB RODZINNY

Odnowiony klub rodzinny na wzgórzach Prowansji, 46 ha ogrodu wÊród winnic, wspaniałych pól golfowych
i gajów oliwnych. Wycieczki do Monaco, Antibes, St. Tropez, fabryk perfum lub serów.
Latajàcy trapez i szkoΠa cyrkowa Cirque du Soleil, golf, tenis. Strefa Zen dla dorosłych. SPA Carita.
Opieka dla dzieci od 4 m-ca. w Baby Club. Prawdziwa, pachnàca lawendà Prowansja, pyszna kuchnia.

SPORT: golf, tenis, latajàcy trapez i szkoła
cyrkowa Cirque du Soleil, ∏ucznictwo, zaj´cia
gimnastyczne, aquafitness – kursy z instruktorami.
Si∏ownia i kardiotrening - bez kursów.
Poza klubem*- quady, segway, park linowy, rowery
ATRAKCJE: 3 baseny, gra w bule, tenis stołowy,
przedstawienia wieczorne i imprezy, muzyka na
˝ywo
Club Med SPA*: - ró˝norodne zabiegi na twarz
i cia∏o.

ZAKWATEROWANIE: Nowe, jasne pokoje
z balkonami i widokiem na ogród. Suite z widokiem
na gaj oliwny i panoram´ Prowansji.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje – ró˝norodne
bufety, wyrafinowane dania.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Monaco, Antibes, Cannes,
perfumeria w Grasse, Saint Tropez.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*
* dodatkowa opłata
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OPIS WSZYSTKICH KLUBÓW NA NASZEJ STRONIE. Wejdê na: Kluby → wybrany region, klub → dowiedz si´ wi´cej

KARAIBY / AZJA

Ixtapa 4
MEKSYK
Klub rodzinny, Baby Club* od 4 miesi´cy.
Wspaniałe ogrody i złociste, piaszczyste pla˝e.
Najlepsze miejsce do nurkowania na Pacyfiku.
Szkoła cyrkowa i latajàcy trapez, ˝eglarstwo, surfing, kajaki.
Lekcje gotowania, łowienie ryb na gł´bokiej wodzie.
Wycieczki*: morskie safari, pływanie z delfinami.
Lotnisko: Zihutanejo – 30km, transfer ok. 30 min.

Turkoise 4
TURKS AND CAICOS, KARAIBY
Odnowiony klub od 18 lat, dla singli i miłoÊników dobrej zabawy.
D∏ugie, białe pla˝e i bł´kitne morze. Wieczorne przedstawienia i party.
Windsurfing, nurkowanie z maskà, ˝eglarstwo, kajaki, kitesurfing*,
golf*, zaj´cia gimnastyczne, joga, latajàcy trapez.
Wycieczki*: skutery wodne, jazda konna,
nurkowanie w pi´knych rafach koralowych.
Lotnisko: Providenciales – 12 km, transfer ok. 15 min.

Columbus Island 4
WYSPY BAHAMA
Klub dla par. Nie ma Mini Clubów.
Intensywny b∏´kit wody i bia∏o-ró˝owy, mi´kki piasek.
Malutka, niezaludniona wyspa, na której wylàdowa∏ Krzysztof
Kolumb. Klub udekorowany dzie∏ami sztuki z ca∏ego Êwiata.
Windsurfing, kajaki, nurkowanie z maskà z butlà*, tenis, fitness,
si∏ownia. Nowe SPA*. Przedstawienia i rozrywka.
Lotnisko: San Salvador - 1 km, transfer ok. 5 min.

Phuket 4
TAJLANDIA
Bujny ogród klubu rozciàga si´ wzdłu˝ całej zatoki Kata.
Własne pole golfowe, latajàcy trapez, tenis, joga. Relaks i zabiegi
upi´kszające w Club Med Spa* Payot. Opieka nad dzieçmi
od 4 miesi´cy w Baby Club*, ciekawy program dla młodzie˝y.
Lekcje gotowania, wspaniała kuchnia wielu regionów Azji. Ekscytujące
wycieczki- James Bond Island motorówkà, rajska wyspa Phi Phi,
Êwiàtynia Buddy. Zanurz si´ w tajskiej kulturze pełniej zapachów
i kolorów! Lotnisko: Phuket, transfer ok. 1h.

Guilin 4
CHINY
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat.
Magiczne poło˝enie wÊród sto˝kowych gór, tarasowych pól ry˝owych
i rzeki Li, przepi´knej dziewiczej natury pełnej tajemniczych grot i jezior.
Przestronne pokoje, azjatycka kuchnia. Znajdê swoje ZEN
na tai-chi lub medytacji, a dla szukajàcych emocji latajàcy trapez,
rowery górskie, golf, wspinaczka, tenis. Comfort Zone i SPA.
Lotnisko: Guilin, transfer ok. 1h.
* dodatkowa opłata

27

GROUPS & INCENTIVES

SEMINARA, WYJAZDY MOTYWACYJNE I INTEGRACYJNE W CLUB MED
70 lat doÊwiadczenia w łàczeniu pracy i zabawy
Wyjàtkowi gospodarze klubu – Gentle Organizers
Najlepsze lokalizacje na Êwiecie. Nowe wn´trza
Z góry okreÊlony koszt dzi´ki cenie all inclusive

Kontakt:
cmbusiness@clubmed.pl

www.clubmedbusiness.pl
26

OPIS WSZYSTKICH KLUBÓW NA NASZEJ STRONIE. Wejdê na: Kluby → wybrany region, klub → dowiedz si´ wi´cej

AMERYKA / EUROPA / AFRYKA

4

Sandpiper Bay
FLORYDA, USA

Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Nowe restauracje, bary, baseny nad brzegiem piaszczystej pla˝y St. Lucia.
Tenis, latajàcy trapez, fitness, siłownia, ˝agle. W∏asne pole golfowe.
Fascynujàce wycieczki do parków Orlando - Disney, Wet n’Wild, Seawolrd.
Markowe zakupy w outletach. Pyszna kuchnia.
Lotnisko: Miami – 193 km, transfer ok. 2 h; West Palm Beach – 72 km, 1h.

Bodrum

4

TURCJA
Dla par i grup przyjaciół - wygodny klub, pi´knie po∏o˝ony nad
Morzem Egejskim. “Pontony skalne” do wypoczynku i przytulne
miejsca na pla˝y. Spokój, zapach pinii, pi´kny widok, wspaniała
kuchnia. Windsurfing – Êwietne warunki dla zaawansowanych,
˝eglarstwo, łucznictwo, gimnastyka, si∏ownia. Wieczorem pe∏ne
˝ycia imprezy, eleganckie bia∏e kolacje nad wodà, przedstawienia.

Marrakech La Palmeraie
5

4

MAROKO

Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat.
Wygodny klub, w tradycyjnym marokaƒskim stylu.
Prywatna, luksusowa przestrzeƒ 5T Le Riad – 60 apartamentów.
Tenis, golf, gimnastyka, siłownia, latajàcy trapez, łucznictwo.
Zwiedzanie bajecznego Marakeszu. Club Med Cinq Mondes SPA*.
Lotnisko: Marakesz – 12 km, transfer ok. 20 min.

3

Agadir
MAROKO

Skromny klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Pi´knie poło˝ony klub nad szerokà, piaszczystà pla˝à.
Golf, tenis, siłownia, zaj´cia gimnastyczne.
Bogaty program sportu i zaj´ç dla dzieci i młodzie˝y.
SPA* Decleor i ciekawe wycieczki: jazda na wielbłàdach, Marrakech.
Lotnisko: Agadir – 23 km, transfer ok. 30 min.

3

Djerba La Douce
TUNEZJA

Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Odnowione, tradycyjne bungalowy, pi´kna, biała pla˝a,
alejki wijàce si´ wÊród kwiatów – 92% zadowolonych goÊci,
najlepszy wskaênik jakoÊci do ceny na Djerbie.
Rozkoszuj si´ pewnym słoƒcem, spróbuj przeja˝d˝ki na katamaranie
lub kajaku, zagraj w tenisa, a wieczorem celebruj kolacj´ pod gołym
niebem, drinki i zabaw´ w nowym barze.
Wycieczki w krain´ orientu, plenery z „Gwiezdnych wojen”.
Lotnisko: Djerba Zarzis – 30 km, transfer ok. 30 min.
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Lato w Alpach
Grand Massif 4
FRANCJA
Nowy klub Grand Massif Samoëns Morillon to Êwietny wybór na rodzinne,
letnie wakacje w górach. Wyjàtkowe poło˝enie na szczycie gór, wspaniałe
widoki, sporty i aktywnoÊci dla wszystkich grup wiekowych pozwalajàce
poznaç pi´kno regionu! Odkryj z Club Med cudownà, alpejskà przyrod´,
sprzyjajàcà regeneracji i odpr´˝eniu.
Nowatorskie wynalazki dla rodzin wielopokoleniowych np. restauracja
„dzieci gotujà dla starszych”- Êwietna zabawa dla wszystkich! To ciekawa
alternatywa dla pla˝y i morza.

Les Arc Panorama 5 4
FRANCJA
Nowy pi´kny, alpejski hotel o nowoczesnej architekturze, poło˝ony na stoku
wÊród pachnàcych choinek. Idealny dla rodzin z dzieçmi w ka˝dym wieku,
a dla szukajàcych luksusu i prywatnoÊci strefa 5T o najwy˝szym standardzie,
z niesamowitym widokiem na otaczajàce doliny z jacuzzi na tarasie.
Holistyczne podejÊcie: zdrowa ˝ywnoÊç, nowe przyjemnoÊci i pomysły na
wspólnà, rodzinnà zabaw´, nowoczesne fitness, SPA profesjonalne zabiegi*
wszystko dla ciała i ducha. Wspaniały widok na Mont Blanc, górska natura,
ciekawe szlaki pełne jagód i leÊnej zwierzyny, ekscytujàce sporty wodne w
górskich potokach.

Peisey Vallandry 4
FRANCJA
Odkryj pi´kno doliny Tarentaise! Poło˝ony w otoczeniu górskich potoków
i jezior, na skraju lasu modrzewiowego i Êwierkowego, tradycyjny klub
z kamienia i drewna to kwintesencja francuskiego regionu Sabaudii.
Wspaniała kuchnia, pi´kne widoki oraz szereg zdrowych aktywnoÊci na
Êwie˝ym, górskim powietrzu, w tym piesze wycieczki, kolarstwo górskie,
nordic walking, basen z widokiem na dolin´.

Pragelato 4
WŁOCHY
Klub poło˝ony pomi´dzy trzema parkami narodowymi, w´drówki górskie
o ró˝nych poziomach trudnoÊci z miejscowymi przewodnikami, wycieczki
odkrywajàce skarby naturalne i kulturowe w regionie oraz runda golfa na
9 lub 18* dołkowym polu nieopodal oÊrodka. Architekt Rémy Camoin
stworzył nowoczesnà reinterpretacj´ tradycyjnej, ciepłej i przytulnej
atmosfery górskich domków “Chalet”. Dobry wybór dla rodzin, z opiek´ dla
dzieci od dwóch lat, programem aktywnoÊci dla nastolatków, rodzice mogà
w pełni delektowaç si´ włoskim dolce vita!

Serre-Chevalier 3
FRANCJA
Na 1400m w Parku Narodowym Ecrins, przy poroÊni´tych lasem zboczach,
tradycyjny kamienno-drewniany klub z du˝ym basenem. Relaks na Êwie˝ym
powietrzu z pi´knym widokiem na słonecznym tarasie, wiele górskich
sportów i aktywnoÊci. Tenis, rowery górskie, spacery z przewodkiem,
wspinaczka*, rafting*. Wszystkich łàczy biesiadowanie i wieczorna zabawa!

We wszystkich górskich klubach opieka i atrakcje dla dzieci od 4 lat.
Opieka dla dzieci od 4 miesi´cy za dodatkowà opłatà.
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