let it go! Ready, steady...

RELAX .

wakacje@clubmed.pl
tel: +48 22 455 38 38

www.clubmed.pl

CULLINAN
EF F O RT L E SS E V ERY W H ER E

Odkryj Cullinan w Rolls-Royce Motor Cars Warszawa
lub odwiedź www.rolls-roycemotorcars-warsaw.pl
Rolls-Royce Motor Cars Warszawa
ul. Ostrobramska 73, 04-175 Warszawa, T. +48 22 541 14 21
Zużycie paliwa: Cykl miejski: 22.4-21.9* l/100 km; Cykl pozamiejski: 11.0-10.9* l/100 km;
Cykl mieszany: 15.0* l/100km. Emisja CO2 (cykl mieszany): 341* g/km.
*Wstępne dane jeszcze nie potwierdzone, mogą ulec zmianie. Wartości uzyskano w standardowym cyklu testów.
Służą one do porównywania pojazdów i mogą nie odzwierciedlać wartości uzyskanych podczas rzeczywistej jazdy.
© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2019.
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* wprowadzenie do jazdy na nartach dla 3-latków, płatne.

Rodzaje klubów:

Rodzinne.
Mini Cluby dla dzieci.

Dla wszystkich. Dla par.
Nie ma Mini Clubów.

Komfort standardowego zakwaterowania:
W wielu klubach sà pokoje wy˝szej klasy: Deluxe i Suite za dop∏atà.

3

Tradycyjne kluby,
standardowe pokoje.

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

4

Pi´kne poło˝enie,
wygodne pokoje.
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Club Med w najlepszych narciarskich regionach Europy i Azji

Luksusowe Suites - własna narciarnia,
lounge, szampan, obsługa.

Prywatne domki Chalet łàczàce
tradycj´ z nowoczesnoÊcià. Dost´p
do wszystkich usług danego klubu.

Map´ mo˝na powi´kszyç na naszej stronie www – katalog.
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JEDYNE, prawdziwe wakacje ALL INCLUSIVE
KiedyÊ Club Med słynàł ze wspaniałej zabawy,
sportu, organizacji i najlepszych lokalizacji
na stokach Francji, Włoch czy Szwajcarii.
DziÊ, te najlepsze miejsca zostały dodatkowo
przebudowane w eleganckie, przestronne
wn´trza oferujàce najwy˝szy komfort.
Zapewniamy wiele atrakcji sportowych,
najlepsze na stoku poło˝enie hotelu,
interesujàce zaj´cia dla dzieci,
kulinarne przysmaki, przyj´cia i wiele
miłych niespodzianek.
Co roku wzbogacamy ofert´, proponujàc
naszym goÊciom coraz wi´cej przyjemnoÊci
wliczonych w cen´ pobytu: otwarty bar,
witanie pocz´stunkiem wracajàcych narciarzy,
wieczorne przedstawienia, taƒce itp.
Wybierz jeden z naszych 4T lub 5T klubów,
a poczujesz si´ naprawd´ rozpieszczony.

Znajdź nasze kluby na aplikacji

1

club med resorts APP
Pobierz i zainstaluj aplikację

3
2

4

Wybierz klub

Odkryj wszystkie
jego sekrety - przed
i w trakcie pobytu
(położenie, atrakcje,
rozkład dnia, dress
code i wiele innych)

All inclusive
– wliczone w cenę
Ski pass na wszystkie
wyciàgi regionu
Specjalny program
narciarski dla nastolatków

Wykwintne restauracje,
lunche na stoku,
markowe alkohole,
open bar,
wieczorna zabawa

Nowo urzàdzone kluby, przytulne
wn´trza, szeroka oferta apr¯s
ski – sportu, zabawy, rozrywki

Nauka narciarstwa
dla dzieci od 4 lat

Instruktorzy narciarstwa
i snowboardu dla
wszystkich poziomów
zaawansowania

Âwi´ta jak z bajki,
wspania∏a atmosfera
i atrakcje
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FRANCJA

PO¸O˚ENIE: Region Grand Massif
Samoëns Morillon.

Grand Massif

Hotel bezpoÊrednio na stoku
1600m n.p.m.

NOWY KLUB RODZINNY

LOTNISKO: Genewa, transfer ok
1 h 15 min.

Lecàc nad Alpami znaleêliÊmy perfekcyjne wzgórze na wyjàtkowy klub, 360º widok na okolice.
Nowy, ultra nowoczesny i wygodny hotel – strefy dla par i rodzin, zupełnie nowa jakoÊç.
Czwarty co do wielkoÊci region narciarski francuskich Alp - 71 wyciàgów, 265km tras.
Do restauracji „Bread&Co” zaproszà ci´ twoje dzieci, na kolacj´ według własnej kreacji.

REGION: Region Grand Massif Samoëns
Morillon.
WYSOKOÂå: 700-2500 m n.p.m.
WYCIÑGI: 71; Armatki Ênie˝ne: 360 km
Trasy: 265 km: 14
20
50
64
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y
(11-18 lat).
Karnet narciarski: cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Pokoje od 25 m2,
nowoczesny design, zapewniajàcy komfort
i pełne Êwiatła dziennego wn´trze.
Pokoje Deluxe i Suite z tarasem i pi´knym
widokiem.
* dodatkowa opłata

6

DZIECI:
Baby Club Med*(4-24 mies.)
Petit Club Med* (2- 4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat),
Club Med Passworld (11- 18 lat),
Baby corner, Babysitting*.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje z menu
przygotowanym przez szefa Edouard Loubet
nagrodzonego dwoma gwiazdkami Michelin
– innowacyjny bufet z kuchnià francuskà
Suite
i mi´dzynarodowà – restauracja specjalnoÊci ∫ la
carte. „Bread&Co” dla dzieci z rodzicami.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: słoneczny taras, przedstawienia
wieczorne, parkiet do taƒca, pi´kny basen
wewn´trzny i zewn´trzny, łaênia turecka, sauna,
jacuzzi, fitness, siłownia, aquagym, pilates,
spacery w Êniegowcach.

SPA* by Carita: dedykowane zabiegom
relaksacyjnym i kosmetycznym, salon fryzjerski.
Poza klubem*: skutery Ênie˝ne, narciarstwo
biegowe z pochodniami.

FRANCJA, TRZY DOLINY

4

Val Thorens Sensations
NIE MA MINICLUBÓW

PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 60 km
od Albertville, najwy˝ej po∏o˝ony
kurort narciarski w Europie.
Hotel na stoku – 2300 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa lub Lyon,
transfer ok 2 h 45 min.

Idealne miejsce na narty – nowoczesny hotel o oknach od pod∏ogi do sufitu, le˝àcy na stoku,
z widokiem na pi´kne Alpy, górujàcy nad wyciàgami najwi´kszego regionu Francji - 600 km tras!
Wykwintne restauracje, open bar, przyj´cia i zabawa, nowoczesny fitness center, SPA*, Êciana do wspinaczki.
Nie zwlekaj z rezerwacjà! GoÊcie przyje˝d˝ajà tu z ca∏ego Êwiata – rodziny, pary i grupy przyjaciół.

REGION:Trzy Doliny – Méribel, Courchevel,
Les Menuires i Val Thorens.
WYSOKOÂå: 1300-3200 m n.p.m.
WYCIÑGI: 180; Armatki Ênie˝ne: 2000
Trasy: 600 km: 35
68
110
104

RESTAURACJE: 3 restauracje w tym
1 specjalnoÊci – ró˝ne bufety.
Menu przygotowane przez szefa kuchni
z gwiazdkà Michelin.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.

NARTY: instruktorzy narciarstwa i snowboardu
(od 12 lat) – wszystkie poziomy.
Indywidualne lekcje narciarstwa.*
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www

APRÈS SKI:
W klubie: taras s∏oneczny, łaênia turecka, zaj´cia
gimnastyczne, si∏ownia, dyskoteka, Êciana do
wspinaczki, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Carita
Poza klubem*: Centrum Sportów: tenis, squash,
basen, si∏ownia, sauna, ∏aênia turecka, kino,
kluby nocne, sala gimnastyczna. Skutery Ênie˝ne,
sanki na najd∏u˝szym torze Francji, spacery po
lodowcu, rowery na Êniegu.

ZAKWATEROWANIE: Nowoczesne, du˝e,
designerskie, słoneczne pokoje ró˝nych kategorii
z balkonami i pi´knym widokiem na góry.
DZIECI:
Nie ma Mini Clubów
Babysitting*

Suite

„PIERWSZY ÂNIEG”: OD LISTOPADA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY
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FRANCJA, PARADISKI 4

PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 60 km
od Albertville, region Paradiski.

La Plagne 2100

Hotel na stoku – 2100 m n.p.m.

KLUB RODZINNY

LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 2 h 15 min.

Ogromny region Paradiski, 425 km tras, zjazd od/do drzwi hotelu. Wspania∏e stoki dla
zaawansowanych i dzieci w ka˝dym wieku. Ogród zimowy dla najm∏odszych obok hotelu.
Hotel z widokiem na Mont Blanc. Taras s∏oneczny, przestronny lounge z barem i scenà.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y (11-18 lat). Wieczorny program rozrywkowy i zabawa.

REGION: Paradiski – po∏àczone stacje Les Arcs,
La Plagne i Peisey Vallandry, od Champagny
przez Montchavin.
WYSOKOÂå: 1250-3250 m n.p.m.
WYCIÑGI: 139; Armatki Ênie˝ne: 579
Trasy: 425 km:

37

65

132

12

NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y
(11-18 lat).
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Wprowadzenie do jazdy na nartach dla
3-latków w Petit Club*.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Pokoje ró˝nych kategorii
z widokiem na stoki lub Mont Blanc.
* dodatkowa opłata
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DZIECI:
Petit Club* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety,
specjalnoÊci regionalne.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w Peisey i Les Arcs.
Suite

APRÈS SKI:
W klubie: przestronna sala klubowa, si∏ownia,
pilates, kardiotrening, zaj´cia gimnastyczne, taras
s∏oneczny, ∏aênia turecka, jacuzzi, klub nocny,
przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* PAYOT.
Poza klubem*: w´drówki w Êniegowcach,
kluby nocne, bobsleje, paragliding, bobsleje,
skutery Ênie˝ne, marsze z pochodniami.

Suite

FRANCJA, PARADISKI 5

Les Arcs Panorama

4

NOWY KLUB RODZINNY

PO¸O˚ENIE: Region Paradiski,
Les Arcs.
Hotel bezpoÊrednio na stoku
1750m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, transfer
ok. 2 h 15 min.

W jednym z najlepszych regionów Alp, idealnie poło˝ony, nowoczesny klub na stoku z przepi´knym
widokiem na Mont Blanc. Nowoczesne rozwiàzania zwi´kszajàce wygod´, przytulne, pi´kne wn´trza,
wyrafinowana kuchnia, słoneczne tarasy. Wspólna rozrywka i aktywnoÊci dla trzypokoleniowych rodzin,
szkółka narciarska z ogródkiem zimowym dla najmłodszych, specjalny program dla nastolatków.

REGION: Paradiski – po∏àczone stacje Les Arcs,
La Plagne i Peisey Vallandry.
WYSOKOÂå: 1250-3250 m n.p.m.
WYCIÑGI: 139; Armatki Ênie˝ne: 579
Trasy: 425 km:

37

65

132

12

NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat), biegówki, w´drówki
w Êniegowcach (od 12 lat). Specjalny
Program Narciarski dla młodzie˝y (11-18
lat). Wprowadzenie do jazdy na nartach dla
3-latków w Petit Club*.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Przytulne i wygodne
pokoje, nowoczesny design. Przestronne pokoje
Deluxe oraz Suite 5T (74 m2) ze wspaniałym
widokiem.

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, Babysiting*
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje – ró˝ne
bufety, specjalnoÊci regionalne.
Lunch na nartach mo˝liwy w Peisey i La Plagne.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: wewn´trzny i zewn´trzny basen, jacuzzi,
sauna parowa, zaj´cia gimnastyczne, siłownia,
zespół muzyczny, bar nocny, przedstawienia
wieczorne, ZEN Lounge.
Club Med SPA* Cinq Mondes: ró˝norodne
zabiegi i masa˝e, SPA dla nastolatków.
Poza klubem*: ły˝wy, skutery Ênie˝ne, psie kuligi,
rowery Ênie˝ne, jazda psimi zaprz´gami,
skijoring, skutery Ênie˝ne.

Exclusive Collection- Suites w strefie 5T
Luksusowe, przestronne wn´trza,
oddzielny skiroom, spersonalizowana
obsługa concierge, prywatny lounge,
taras z jacuzzi i bar z szampanem.
9

FRANCJA, PARADISKI 3

POŁO˚ENIE: Sabaudia, Les Arcs

ODNOWIONY KLUB
WYŁÑCZNIE DLA DOROSŁYCH, OD 18 LAT

LOTNISKO: Genewa,
transfer ok. 2 h. 15 min.

Arcs Extreme

Client : CLUB MED
LOGOARCS EXT
.
1 COUL PANT.
Date : 03/08/05
Responsable : ELIE HASBANI

Hotel bezpoÊrednio przy stoku
– 2000 m n.p.m.

7427 C

Klub narciarski wyłàcznie dla dorosłych goÊci. Intensywne narty, szalona zabawa, otwarty bar!
Wielki Region Paradiski, od 1250 do 3250 m, 139 wyciàgów, 425 km tras.
Hotel na stoku na wysokoÊci 2000 m, wyÊmienite warunki do jazdy – wspaniałe, szerokie trasy.
Zaj´cia gimnastyczne, siłownia, kurs taƒca, wieczorami Êwietna zabawa w mi´dzynarodowym towarzystwie.

REGION: Paradiski
WYSOKOÂå: 3250- 1250 m npm.
WYCIÑGI: 139; Armatki Ênie˝ne: 20
Trasy: 425 km:

37

65

132

RESTAURACJE: 2 restauracje.
Lunch na nartach mo˝liwy w Aime La Plagne.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.

12

NARTY: instruktorzy narciarstwa i snowboardu
– wszystkie poziomy.
Karnet narciarski: na 54 wyciàgi, 200 km tras Les
Arcs, Peisey Vallandry i Villaroger – za doplata na
La Plagne.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Odnowione, przytulne
pokoje z balkonem.

* dodatkowa opłata
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APRÈS SKI:
W klubie: przedstawienia wieczorne, siłownia,
bilard.
Poza klubem*: lodowisko, ski show, curling, sauna,
squash, biatlon.
Club Med SPA* Decleor

FRANCJA, PARADISKI 4

Peisey Vallandry
KLUB RODZINNY

PO¸O˚ENIE: Sabaudia,
w Parku Narodowym Vanoise.
Hotel na stoku, przy wyciàgu
- 1600 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, transfer
ok. 2 h 30 min.

Wygodny klub z w tradycyjnym górskim stylu z widokiem na Mont Blanc. Âwietnie poło˝enie – najlepsze
trasy regionu Paradiski obok hotelu, zjad od/do drzwi, przytulna atmosfera, wspaniała kuchnia, lunch na
nartach tak˝e w innych klubach. Instruktorzy dla dzieci i dorosłych. SPA* Cartia, sauna, basen wewn´trzny
i zewn´trzny. Troskliwy Mini Club, Club Med Passworld® dla młodzie˝y i specjalny program narciarski.

REGION: Paradiski – po∏àczone stacje Les Arcs,
La Plagne i Peisey Vallandry, od Champagny
przez Montchavin.
WYSOKOÂå: 1250-3250 m n.p.m.
WYCIÑGI: 139; Armatki Ênie˝ne: 579
Trasy: 425 km:

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club* (2-3 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*.

NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat)
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www

RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety,
specjalnoÊci regionalne.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w La Plagne i Les Arcs.

37

65

132
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ZAKWATEROWANIE: Przestronne pokoje
superior, w tradycyjnym, górskim stylu. Deluxe
oraz Suites z przepi´knym widokiem na dolin´
Tarentaise.

APRÈS SKI:
W klubie: zewn´trzny i wewn´trzny basen, ∏aênia
turecka, sauna, gimnastyka wodna, streching,
zaj´cia gimnastyczne, pilates, si∏ownia/ kardiotrening.
W´drówki w Êniegowcach (od 12 lat), tenis sto∏owy,
nordic walking, sanki, zespó∏ muzyczny, bar nocny,
przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Carita.

Poza klubem*: ∏y˝wy, skutery Ênie˝ne, psie kuligi,
wycieczki z przewodnikiem.

11

Przyjemność picia kawy –

świeżo mielonej,
nie z kapsułki.

Nowy model Z6 zachwyca nawet tak wymagających koneserów i estetów jak Roger Federer. Przednia i górna część z solidnego aluminium
o grubości 3 milimetrów podkreślają posągowy design. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak profesjonalny młynek Aroma, P.E.P.®
lub technologia gładkiej pianki, model Z6 może przyrządzić 22 specjały – od krótkiego ognistego ristretto aż po wyszukane specjały niczym od
najlepszego baristy. Sztuczna inteligencja automatycznie dopasowuje wyświetlacz TFT do indywidualnych preferencji. Smart Connect umożliwia
nawet obsługę za pośrednictwem smartfona, natomiast I.W.S.® automatycznie rozpoznaje filtr wody
JURA – If you love coffee.
www.jura.com
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FRANCJA

4

Alpe d’Huez

PO¸O˚ENIE: Alpe d’Huez, Grand Domainé
Hotel bezpoÊrednio na stoku 1860 m n.p.m
LOTNISKO: Genewa, transfer ok 2h 30 min,
Lyon ok 2 h

NOWY KLUB RODZINNY

Najbardziej słoneczna miejscowoÊç Alp! Najdłu˝sza na Êwiecie 16-kilometrowa trasa narciarska „La Sarenne”.
Wyjàtkowy region czterech połàczonych kurortów, z trasami dla wszystkich, od zaczynajàcych przygod´
z narciarstwem, a˝ po najbardziej wymagajàcych narciarzy. Idealne miejsce dla 3-pokoleniowych rodzin
i przyjaciół z wielu stron Êwiata. Nowy klub – wygodne, przestronne pokoje z widokiem na pi´knà dolin´.

REGION: L’Alpe d’Huez
WYSOKOÂå: 1860 – 3330 m n.p.m.
Hotel bezpoÊrednio na stoku 1860 m n.p.m.
WYCIÑGI: 64; Armatki Ênie˝ne: 70
Trasy: 250 km:

18

28

31

34

NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 12 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat). Trasa 16 km oÊwietlona w nocy.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Nowoczesny design,
jasne, przytulne pokoje. Łàczone pokoje dla rodzin.
Przestronne pokoje Deluxe i Suite z tarasem.

DZIECI:
Baby Club Med*(4-24 mies.),
Petit Club Med* (2- 4 lat),
Mini Club Med (4-11 lat),
Club Med Passworld (11- 18 lat),
Baby corner, Babysitting*
RESTAURACJE: 2 restauracje ró˝ne bufety,
specjalnoÊci regionalne.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: słoneczny taras, przedstawienia
wieczorne, parkiet do taƒca, basen, łaênia
turecka, joga, fitness, siłownia, pilates, spacery
w Êniegowcach.
Club Med SPA* PAYOT

* dodatkowa opłata
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FRANCJA, GRAND DOMAINE 5

Valmorel

4

PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 120 km
od Genewy. 15 km od Moutiers.
Hotel u podnó˝a stoku, przy
wyciàgu 1460 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, transfer
ok. 2 h.

KLUB RODZINNY

Rodzinny klub na stoku, zjazd od/do drzwi, 150 km tras w pi´knym regionie Grand Domaine.
Du˝o szerokich tras, basen, strefa ZEN w SPA*, spacery w Êniegowcach.
Kilka przytulnych, Êlicznie urzàdzonych restauracji i wspaniałe, bogate bufety oraz ∫ la carte, taras.
Strefa 5y – przestronne (50m2) Suite, kameralny, wygodny lounge, szampan, bar, kominek.

REGION: Grand Domaine
WYSOKOÂå: 1250-2550 m n.p.m.
WYCIÑGI: 50; Armatki Ênie˝ne: 315
Trasy: 150 km 8
17
38

22

2 snowparki, halfpipe
NARTY:
Instruktorzy narciarstwa (od 4 lat), snowboardu
(od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny program narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat).
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region
Wprowadzenie do jazdy na nartach dla 3-latków
w Petit Club*.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www

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*
RESTAURACJE: 3 restauracje – wyszukane bufety
i alpejskie specjały.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ

APRÈS SKI:
W klubie: taras, parkiet do taƒca, basen (równie˝
dla dzieci), ∏aênia turecka, si∏ownia, zaj´cia gimnastyczne, spacery w Êniegowcach, nordic walking, sanki,
lekcje gotowania dla dzieci, gimnastyka dla dzieci,
przedstawienia wieczorne, lekcje pływania*.
ZAKWATEROWANIE: Urocze pokoje łàczàce
górski styl, naturalne materiały i nowoczesny design. Poza klubem*: skutery Ênie˝ne, narciarstwo biegowe.
Club Med SPA* Carita: 594 m2 – zabiegi relaksaPrzestronne pokoje deluxe z balkonem.
cyjne i kosmetyczne, ∏aênia turecka, salon fryzjerski.
14

strefa 5y

Exclusive Collection- Suites w strefie 5T
Luksusowe, przestronne wn´trza,
oddzielny skiroom, spersonalizowana
obsługa concierge, prywatny lounge
i bar z szampanem od 18.00.

FRANCJA, GRAND SERRE CHEVALIER
Serre-Chevalier

PO¸O˚ENIE: Wysokie Alpy,
7 km od Brian˜on.

3

KLUB RODZINNY

Hotel na stoku – 1400 m n.p.m.
300 m zjazd do głównego wyciàgu.
LOTNISKO: Turyn (120 km),
transfer ok. 1h 30 min.
lub Mediolan (250 km), transfer ok. 3 h.

Rejon Wysokich Alp na po∏udniu Francji. Wspania∏e stoki i Êwietna siatka ponad 60-ciu d∏ugich wyciàgów.
Znakomite warunki narciarskie dla wszystkich poziomów, szerokie trasy dla poczàtkujàcych.
Wygodny hotel z drewna i kamienia, zjazd od/do drzwi. Wiele atrakcji dla dzieci. Magiczne Âwi´ta!
Du˝y, s∏oneczny taras, SPA*, sauna*, basen, łaÊnia turecka*.

REGION: Grand Serre-Chevalier.
WYSOKOÂå: 1400-2800 m n.p.m.
WYCIÑGI: 61; Armatki Ênie˝ne: 370
Trasy: 250 km: 15
42
33

25

snowpark i oÊwietlone trasy.
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat).
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Wprowadzenie do jazdy na nartach
dla 3-latków w Petit Club*.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Rodzinny obiekt oferujàcy
du˝e pokoje w ciepłej kolorystyce, z sypialnia
i strefà do wypoczynku. Pi´kne poło˝enie – widok
na góry oraz dolin´.

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*, plac zabaw, Pyjama Club*
RESTAURACJE: restauracja – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: basen, aquagym, zaj´cia gimnastyczne,
si∏ownia i kardiotrening, spacery w Êniegowcach,
(od 12 lat), nordic walking, sanki, klub nocny,
przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: biegówki, skutery, lodowisko.
Club Med SPA* PAYOT: ∏aênia turecka, sauna.

„PIERWSZY ÂNIEG”: OD LISTOPADA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY

Wa˝ne informacje dotyczàce wakacji w Club Med na www.clubmed.pl → katalog → Narty z Club Med
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FRANCJA, ESPACE KILLY
Val d’Is¯re

5

4

NIE MA MINICLUBÓW
The finest skiing in the world

PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 35 km
od Bourg-Saint-Maurice.
Hotel przy stoku
– 1850 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 3 h.

Olimpijski region L’Espace Killy połàczony z Tignes. Wycieczki na nartach na lunch do Club Med Tignes.
Tradycyjny klub w alpejskim stylu z drewna i kamienia, tu˝ przy stoku, obok wyciàgu.
Ekskluzywna, przytulna strefa 5T - przestronne Suites*, taras z goràcym jacuzzi.
Restauracja specjalnoÊci. SPA* i basen, sauna, kardiotrening i stretching, taras słoneczny.

REGION: L’Espace Killy, po∏àczony z Tignes.
WYSOKOÂå: 1550-3450 m n.p.m.
WYCIÑGI: 80; Armatki Ênie˝ne: 331
Trasy: 300 km:
26
20
41
67
NARTY: instruktorzy narciarstwa i snowboardu
(od 12 lat) – wszystkie poziomy.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: 5-pi´trowy, przytulny
hotel- pokoje Superior, przestronne Deluxe.
Strefa 5T- 25 wygodnych apartamentów
z balkonami.
RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w Tignes Val Claret.
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DZIECI:
Nie ma Mini Clubów
APRÈS SKI:
W klubie: basen wewn´trzny, kardiotrening,
si∏ownia, pilates, taras s∏oneczny, dyskoteka,
przedstawienia wieczorne, spacery w Êniegowcach.
Club Med SPA* Cinq Mondes, ∏aênia turecka,
sauna.
Poza klubem*: kluby nocne, skutery
Ênie˝ne, lodowisko, rajdy po lodzie.
Indywidualne lekcje narciarstwa i snowboardu dla
dzieci do 12 lat*.

„PIERWSZY ÂNIEG”: OD GRUDNIA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY

Exclusive Collection- Suites w strefie 5T
Luksusowe, przestronne wn´trza,
oddzielny skiroom, spersonalizowana
obsługa concierge, prywatny lounge,
taras z goràcym jacuzzi i bar
z szampanem od 18.00.

FRANCJA, ESPACE KILLY 4

PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 27 km
od Bourg-Saint-Maurice.

Tignes Val Claret

Hotel na stoku lodowca Grande
Motte – 2100 m n.p.m.

KLUB RODZINNY

LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 3 h.
The finest skiing in the world

Klub rodzinny, poło˝ony na stoku lodowca Grande Motte w sławnym L’ Espace Killy przy wyciàgach.
Przestronny lounge z barem, basen, ∏aênia turecka, sauna, SPA*, taras s∏oneczny.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y (11-18 lat). Szkó∏ka narciarska od 4 lat.
Wycieczki na nartach na lunch do Club Med Val d’Isere, 300 km tras, 80 wyciàgów.

REGION: L’Espace Killy, po∏àczony z Val d’ls¯re. DZIECI:
WYSOKOÂå: 1550-3450 m n.p.m.
Mini Club Med (4-11 lat)
WYCIÑGI: 80; Armatki Ênie˝ne: 331
Junior Club (11-18 lat)
Trasy: 300 km
20
26
41
67
RESTAURACJE: 1 restauracja, ró˝ne bufety.
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Lunch na nartach mo˝liwy w Val d’Isere.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat)
APRÈS SKI:
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
W klubie: basen kryty, siłownia, zaj´cia
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
gimnastyczne, taras s∏oneczny, dyskoteka,
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
przedstawienia wieczorne, spacery w Êniegowcach.
Club Med SPA* Payot: masa˝e, zabiegi
ZAKWATEROWANIE: Klub składa si´ z dwóch
kosmetyczne, sauna, ∏aênia turecka.
budynków- Val Claret i Petit Claret, gdzie znajdujà
Poza klubem*: nurkowanie pod lodem,
si´ pokoje o powierzchni od 30 do 64m2 z pi´knym lodowisko.
widokiem na stok.

„PIERWSZY ÂNIEG”: OD GRUDNIA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY

* dodatkowa opłata
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SZWAJCARIA, WYSOKA ENGADINA
Saint Moritz - Roi Soleil
KLUB RODZINNY

4

PO¸O˚ENIE: Canton des
Grisons, 80 km od Chur,
15 min spacerem do centrum
St. Moritz.
Hotel – 1750 m n.p.m., 500 m od wyciàgów.
LOTNISKO: Zurych, transfer
ok. 2 h. 45 min.

Najbardziej mi´dzynarodowy i sławny kurort Alp, ulubiona miejscowoÊç gwiazd.
Nasz rodzinny hotel le˝y w Êrodku St. Moritz ok. 500 m od wyciàgu. Wiele atrakcji i Êwietna szko∏a narciarska.
Znakomita kuchnia – 3 restauracje w hotelu i na stoku.
Nauka na biegówkach (170 km tras) oraz w´drówki w Êniegowcach.

REGION: Wysoka Engadina, 4 oddzielne
regiony: Diavolezza-Lagalb, Corviglia,
Corvatsch, Furtschellas, Sils.
WYSOKOÂå: 1750 – 3300 m n.p.m.
WYCIÑGI: 56; Armatki Ênie˝ne: 260
Trasy: 350 km: 35
22
31

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

0

oraz 222 km tras biegowych.
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) oraz biegówki od 12 lat
– wszystkie poziomy. Specjalny Program Narciarski
dla młodzie˝y (11-18 lat).
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Hotel przy centrum
słynnego miasteczka. Jasne, skromne pokoje z
widokiem na góry lub jodłowy las.

RESTAURACJE: 3 (w tym 1 w górach)
– ró˝ne bufety, kuchnia w∏oska i szwajcarska.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: basen wewn´trzny, sauna, ∏aênia
turecka, si∏ownia, zaj´cia gimnastyczne, masa˝*,
spacery w Êniegowcach od 12 lat, nordic
walking, bryd˝, dyskoteka, przedstawienia
wieczorne.
Poza klubem*: marsz z pochodniami, tenis,
squash, SPA, dyskoteki, luksusowe sklepy.

* dodatkowa opłata
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WŁOCHY, CERVINIA – ZERMATT 4
Cervinia
KLUB RODZINNY

PO¸O˚ENIE: Dolina Aosty
Hotel – 2050 m n.p.m., 800 m od
wyciàgów, do których regularnie
kursujà minibusy, zjazd do hotelu
na nartach.
LOTNISKO: Turyn (118 km),
transfer ok. 2 h. lub Mediolan
(160 km), transfer ok. 2 h 30 min.

Po∏àczony region Cervinia – Zermatt, narty po stronie szwajcarskiej i włoskiej.
Trasy na Matterhorn do 3900 m n.pm. Ânieg, s∏oƒce i przyjazna, w∏oska atmosfera i kuchnia.
Rodzinny klub z wieloma atrakcjami dla dzieci oraz szkółka narciarska od 4 lat.
Lunch w hotelu lub na stoku. Basen, SPA* oraz sauna i ∏aÊnia turecka, si∏ownia, taras s∏oneczny.

REGION: Zermatt-Valtournenche.
WYSOKOÂå: 1524-3900 m n.p.m.
WYCIÑGI: 79; Armatki Ênie˝ne: 104
Trasy: 360 km:

27

30

73

0

NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat),
snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny program narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat).
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Klub składa si´ z dwóch
połàczonych budynków Cristallo i Cristallino.
Pokoje Deluxe oraz Suite urzàdzone sà
w naturalnych, przytulnych kolorach
z wyjàtkowym widokiem na Matterhorn.

DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
RESTAURACJE: 2 restauracje, w tym 1 w górach
– bufety i specjalnoÊci w∏oskie.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ
APRÈS SKI:
W klubie: basen, si∏ownia i kardiotrening, zaj´cia
gimnastyczne, pilates, taras s∏oneczny, tenis
sto∏owy, bar nocny, przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: kasyno w St. Vincent, kluby
nocne, heliski, lodowisko, skutery Ênie˝ne,
spacery w Êniegowcach.
Club Med SPA* Decleor – zabiegi kosmetyczne,
∏aênia turecka, sauna.

„PIERWSZY ÂNIEG”: OD LISTOPADA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY

* dodatkowa opłata
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Wa˝ne informacje dotyczàce wakacji w Club Med na www.clubmed.pl → katalog → Narty z Club Med

GERMANY

WŁOCHY, VIALATTEA SESTRIERE

4

POŁO˚ENIE: Piemont,
obok Siestriere, 90 km od Turynu .

Bern
SWITZERLAND

Pragelato Vialattea

Hotel na stoku,
przy wyciàgu-1 600 m n.p.m.

KLUB RODZINNY

FRANCE
LOTNISKO:
Oulx
Turyn transfer ok. 1h 40 min.
lub Mediolan, transfer ok. 2 h 35 min.

Geneva
Saint-Gervais
ITALY

Turin

Pragelato Vialattea

Najlepszy region narciarski Włoch – Pragelato Vialattea, połàczony z Sestriere, 400 km tras, 90 wyciàgów.
Przytulne domki typu chalet na wysokoÊci 1 600 m. Wyciàg prosto z hotelu.
Wieczorna zabawa – show, taƒce, długi bar, przeszklony lounge z widokiem na góry.
Elegancka, ró˝norodna, włoska kuchnia. Oferta apr¯s ski – same przyjemnoÊci.

REGION: Pragelato Vialattea, Sestriere
WYSOKOÂå: 1350-2823 m n.p.m.
WYCIÑGI: 90; Armatki Ênie˝ne: 92
Trasy: 400 km: 42
118
54

30

6 snowparków, 40 km tras biegowych.
NARTY: Instruktorzy narciarstwa (od 4 lat),
snowboardu (od 8 lat), narty biegowe (od 12 lat)
– wszystkie poziomy. Specjalny program
narciarski dla młodzie˝y (11-18 lat).
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: patrz www
ZAKWATEROWANIE: Urocze dwupi´trowe
chalets, nowoczesnie urzàdzone z akcentami
górskiego, włoskiego stylu. Przestronne Suite
i Family Suite.

DZIECI:
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
RESTAURACJE: 4 restaurcje w tym specjały
kuchni włoskiej i w górach na stoku.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: basen, sauna, siłownia, zaj´cia
gimnastyczne, spacery w Êniegowcach (od 12 lat),
nordic walking, sanki, przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: psie zaprz´gi, skutery Ênie˝ne,
quady, lodowisko, heliski.
Club Med SPA* Payot: szeroka gama zabiegów
kosmetycznych z wykorzystaniem składników
naturalnych, sauna fiƒska.
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