
 

NEWSLETTER N°1 

AUGUSTUS 2018 
 

  

 

INHOUD 

 

1. Aanbiedingen van het moment & Easy Holiday 

2. Niet te missen  

3. Verkoopactualiteit  

 

 

 

 

De aanbiedingen van het moment  

 

 

 

 

TEMPS FORT VAN JULI 

Zomerse Last Minutes vanaf  €801 

Reservatie: Van 06.07.2018 tot 09.08.2018 

Vakantie: Van 07.07.2018 tot 26.08.2018 

 

FOCUS: Tijdens de uitzonderlijke week van 28 juli: -15% op meer dan 10 bestemmingen!  
 

Last minutes - klik hier  

 

https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=92f035104b&e=ddf97bab2f


 

TEMPS FORT NAZOMER 

Verblijf vanaf € 702 

Reservatie: Van 06.07.2018 tot 09.08.2018 

Vakantie: Van 01.09.2018 tot 28.10.2018 

 

-15% op BALI tijdens de hele nazomer  
 

Temps Fort nazomer - klik hier  

 

 

TOESLAG SINGLE 
 

 

Toeslag single per Resort/seizoen - klik hier  

 

 

LAST MINUTES 
Aanbieding geldig van 27.07 tot 17.08 voor een vertrek binnen de 3 weken 
 

 

'Last Minutes' - klik hier  

 

 

HAPPY FIRST WINTER 2019 ONTDEKKINGSREIZEN -15% 

Reservatie: Van 05.06.2018 tot 15.10.2018 

Vakantie: Winter 2019  
 

Selectie van Rondreizen en data - klik hier  

 

 

 

EASY VACANCES  

 

 

 

Voortaan worden de Easy Holidays enkel vanaf woensdag verstuurd.  
Denk erom dat aanvragen naar uw Salesverantwoordelijke moeten worden gestuurd, en dat 
tot donderdag 17.00 uur. 
 

   

 

EASY VACANCES - klik hier  

 

https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=ea35694f9f&e=ddf97bab2f
https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=9c16027666&e=ddf97bab2f
https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=0e1fd20f67&e=ddf97bab2f
https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=36b6dc0b64&e=ddf97bab2f
https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=2e2061f6f0&e=ddf97bab2f


 

 

 

Niet te missen 
 

 

 

 

ONZE BESCHIKBAARHEID DEZE WINTER MET HAPPY FIRST - 15% 

 

Dit is hét moment om wintersportvakanties te boeken en gebruik te maken van de plaatsen 

met 'Happy First -15%' 

 

FOCUS: De laatste kamers met Happy First-korting voor de feestdagen en de krokusvakantie + laatste 

plaatsen in de kinderclubs van onze BergResorts.  
 

 

 

GRAND-MASSIF 

SAMOENS- MORILLON 

VANAF € 1521  

in plaats van € 1790 

   

Kerstvakantie, Nieuwjaar 

en februari: 

Heel wat buitenkansjes 

met familiekamers en 

kinderactiviteiten 

• 16, 23, 30 

december 

• 3 februari 

 

FICHE VILLAGE GRAND MASSIF - klik hier  
 

https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=2b5856ea25&e=ddf97bab2f


 

 

PRAGELATO-

VIALATTEA 

VANAF € 1470  

in plaats van € 1730 

   

Heel wat buitenkansjes 

met familiekamers en 

kinderactiviteiten 

• 16, 23, 30 

december 

• 3, 10 februari 

 

FICHE VILLAGE PRAGELATO - klik hier  
 

 

 

VAL D'ISERE 

VANAF € 1071  

in plaats van € 1260 

   

Heel wat buitenkansjes 

(Resort zonder 

kinderactiviteiten) 

• 20, 30 december 

• 10, 17 februari 

 

FICHE VAL D'ISERE - klik hier  
 

 

ONZE BESCHIKBAARHEID IN DE HERFSTVAKANTIE MET DE 

NAZOMERAANBIEDING 

Boeken kan tot 9 augustus! 

https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=d0d6653d9c&e=ddf97bab2f
https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=aef366afec&e=ddf97bab2f


 

Maak gebruik van de Nazomeraanbieding voor vakanties van 1 september tot 28 oktober in 

onze verre zonnebestemmingen. 

 

Herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 4 november 

 

Buitenkans: het Nazomeraanbod geldt ook voor short stays vanaf 3 dagen in onze verre 

zonnebestemmingen.  
 

  

 

 

 

VERKOOPACTUALITEIT: Ontdek al het Club Med-
nieuws 

 

 

 

> INTERNE TRANSFERS TUSSEN EEN VAKANTIE IN EEN RESORT EN EEN 

CRUISE OP DE CM2 

 

Voor G.M.s® die een cruise op de CM2 combineren met een vakantie in een Resort, is de 

transfer tussen beide reizen (package of V/V) niet inbegrepen. Deze moet als extra service 

geboekt worden volgens de onderstaande codes en de volgorde van de reis:  



 

• Cefalù: CM2CFA/CFACM2 

• Gregolimano: CM2GRE/GRECM2 

• Les Caravelle: CM2CAR/CARCM2 

• Les Boucaniers: CM2BUC/BUCCM2 

Vergeet niet om van bij het boeken transfers voor te stellen voor gecombineerde reizen (CM2/Resort).  

  

 

  

 

 

> CANCUN: RESTAURANT LA HACIENDA NIET BESCHIKBAAR VAN 01.09 

TOT 07.10.2018 

Er worden verbeteringswerken uitgevoerd in restaurant La Hacienda van 01.09 tot 07.10, terwijl het Resort 

geopend is. 

Restaurant La Hacienda zal tijdens deze periode daarom niet beschikbaar zijn. Voor het comfort van onze 

klanten wordt het restaurantaanbod als volgt georganiseerd:  

• Taco Arte zal werken met een buffetformule voor het ontbijt, het middagmaal en het avondmaal. 

• La Estancia zal open zijn voor wie à la carte wil eten voor het middagmaal en het avondmaal. 

Overdag zullen er snacks verkrijgbaar zijn in bar Las Velas en op het einde van de avond ook in La 

Estancia  
 



  

 

 

 

> AGADIR - NIEUWE SPA 
CINQ MONDES 
De spa van Agadir zit in een 
nieuw kleedje sinds de maand 
mei dankzij de samenwerking 
met onze gerenommeerde 
partner 'Cinq Mondes'. De 
mooie ruimte heeft een 
nieuwe look gekregen en biedt 
vandaag hoogstaande 
behandelingsmogelijkheden 
aan. 

 

 

 

 

> CEFALÙ - OPENINGSDATUM ZEN ZONE 

Het Eden-gedeelte van de Cefalù, dat zich aan het uiteinde van het Resort bevindt, zal 

beschikbaar zijn vanaf 5 augustus 2018. De beslissing om de opening van de Zen Zone uit 

te stellen, werd genomen om onze G.M.s® kwaliteit en comfort van het hoogste niveau te 

kunnen bieden. De periode tussen 24 juli en 5 augustus is immers noodzakelijk voor de 

natuurlijke ontwikkeling van het zwembad (natuurlijke filtering van het water met respect 

voor het lokale ecosysteem). 

 

Opmerking: alle werken in deze zone zijn klaar sinds 24 juli.   

 

 

> VALMOREL - ACTIVITEIT BOOMPARCOURS 

De activiteit 'Boomparcours' die inbegrepen is in het vakantie-arrangement, wordt één keer 

per week aangeboden aan kinderen van 4 tot 10 jaar, en dat uitsluitend in het kader van de 

Mini Club Med. 



 

Met een toeslag kan de activiteit ook geboekt worden buiten de Mini Club Med voor elke 

leeftijd vanaf 4 jaar.  

 

 

 

>CAP SKIRRING - RENOVATIE VANAF 7 APRIL 2019  

Het project voor de renovatie en uitbreiding van Cap Skirring (Senegal) start tijdens het 

tweede kwartaal van 2019. 

 

Bedoeling van het project is om de positionering van Cap Skirring kracht bij te zetten als 

belangrijke strandbestemming met nieuwe installaties conform onze kwaliteitsnormen. 

 

Een overzicht van de geplande verbeteringen:  

• Renovatie & nieuwe indeling van de kamers en van de restaurantruimtes. 

• Bouw van 98 Club-kamers + 20 Deluxe-kamers + 4 nieuwe Suites 

• Bouw van een tweede zwembad (Zen Zone). 

• Andere geplande ontwikkelingen: Gourmet Lounge, fitness … 

Sluitingsdagen resort 

Voor een vlot verloop van de werken sluit Cap Skirring vanaf zondag 7 april 2019. Op die 

manier kunnen de nodige werken worden uitgevoerd en kan het Resort opnieuw worden 

geopend in de herfstvakantie, een periode met heel wat commercieel potentieel.  

• De verkoop voor de periode in kwestie (7 april 19 => 12 mei 19) is gesloten. 

• Voor klanten die al geboekt hebben in de sluitingsperiode van het Resort, volgen 

eind augustus, begin september commerciële instructies via de dienst Customer 

Relations. 

 



  

 

 

> PARKING LA PALMYRE 

We wijzen erop dat de parking van La Palmyre betalend is en dat de prijs € 60 per week 

bedraagt.   

 

 

 

> DIGITALISERING GREAT MEMBERS-kaarten 

De Great Members-kaarten worden gedigitaliseerd en zullen toegankelijk zijn via de 

klantenzone. 

 

Opgelet: Dit jaar gebeurt de jaarlijkse aanpassing niet op 1 november, maar op 1 januari.  
 

 

> CERTIFICAAT VAN UITMUNTENDHEID / Uitgereikt door TripAdvisor® 

Met trots delen wij u mee dat dit jaar 47 van onze Resorts over de hele wereld bekroond 

zijn met het 'Certificaat van Uitmuntendheid' van TripAdvisor®! 

 

Wat is het 'Certificaat van Uitmuntendheid'? 

Het 'Certificaat van Uitmuntendheid' houdt rekening met de kwaliteit, de kwantiteit en de 

datum van de beoordelingen van reizigers op TripAdvisor gedurende een periode van 12 

maanden. Sinds zes jaar beloont deze prijs toeristische etablissementen die het afgelopen 

jaar op TripAdvisor® de hoogste waardering kregen.  

 

Meer info? - klik hier  

 

https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=8fad056202&e=ddf97bab2f


 

 

> LAATSTE PLAATSEN CHARTERVLUCHTEN BRUSSELS AIRLINES  

De prijzen zijn gebaseerd op een reservatie voor 2 volwassenen voor 7 overnachtingen inclusief vlucht in 

flex&fast, transfer, inschrijvingskosten, en de lopende promotie  

• Cargèse  

5 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 04.08.2018 - € 1667 x pax 

   

• Gregolimano 

12 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 15.09.2018 - € 1595 x pax 

   

• Kamarina 

4 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Cosimo met vertrek op 08.09.2018 - € 1027 x pax Kamc 

13 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Catania met vertrek op 06.10.2018 - € 991 x pax Kamc 

9 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Catania met vertrek op 13.10.2018 - € 991 x pax Kamc 

11 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Catania met vertrek op 20.10.2018 - € 1171 x pax Kamc 

   

• Sant ’Ambroggio  

10 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Calvi met vertrek op 04.08.2018 - € 1829 x pax 

6 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Calvi met vertrek op 11.08.2018 - € 1179 x pax 

4 plaatsen op de rechtstreekse vlucht naar Calvi met vertrek op 18.08.2018 - € 1610 x pax 

   

• Da Balaia  

3 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 02.09.2018 - € 1560 x pax 

6 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 09.09.2018 - € 1560 x pax 

10 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 16.09.2018 - € 2782 x pax 

7 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 30.09.2018 - € 1366 x pax 

8 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 07.10.2018 - € 1271 x pax 

18 plaatsen op de rechtstreekse vlucht met vertrek op 21.10.2018 - € 1560 x pax  

  

  

Flex & Fast (reis) 



 

Prioriteit aan de check-in in afzonderlijke zone 
Fastlane bij veiligheidscontrole 
Prioriteit bij in- en uitstappen 
Toegang tot lounge The Loft by Brussels Airlines op de Luchthaven van Zaventem voor € 
27/pers. (gratis voor Gold & Platinum) 
23 kg bagage 
Gratis ski/golf-materiaal: op vertoon van voucher die kan worden gedownload op 
www.clubmed.be. 
Catering aan boord 

  

 

 

 

https://clubmed.us17.list-manage.com/track/click?u=02897c42d81de0f94431f7657&id=99c2c979a6&e=ddf97bab2f

