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Beste klant,
Niets zo heerlijk als je het nieuwe jaar starten met een vakantie bij Club Med... En wat
voor een vakantie! Als nieuwjaarsgeschenk biedt Club Med u uitzonderlijke kortingen op
uw wintersport- of zonvakantie!
Wacht niet langer en boek vandaag nog uw volgende vakantie bij Club Med.

Onze lievelingsresorts voor wintersport
1

Uw mooiste
skivakantie ooit
Val Thorens Sensations 4 ligt op
2300 meter hoogte in het "beste
skistation" ter wereld. Voor het vijde
jaar op rij kreeg het station deze
prestigieuze titel. Hier vindt zelfs de
meest veeleisende skiër tot laat in
het seizoen de optimale
sneeuwcondities.

VANAF 1783€
I.p.v. 2̶17̶ ̶3€̶ per volwassene

2

Gezelligheid troef
U houdt van die typische, knusse bergsfeer?
Die vindt u terug in Peisey Vallandry 4 .
Lunchen op het terras met zicht op de vallei van
de Tarentaise of na een heerlijke dag skiën
genieten van het verwarmde buitenzwembad.
Een Club in chaletstijl onder de stralende zon.

VANAF 1891€
I.p.v. 2̶36
̶ ̶4€̶ per volwassene

Een lawine van activiteiten
Grand Massif Samoëns Morillon 4 biedt tal van opties om optimaal van de natuur
en de zon te genieten. Wat dacht u van een wandeling met sneeuwschoenen in het
sparrenbos? De klim naar boven wordt beloond met een magisch uitzicht op de Mont
Blanc. Om stil van te worden...
VANAF 1704€
I.p.v. 2̶13
̶ ̶0€̶ per volwassene

U twijfelt nog?
3

Talloze
bestemmingen
voor een zacht
prijsje
La Plagne 2100, Pragelato,
Valmorel, Saint Moritz,
L’Alpe d’Huez…
Zo veel bestemmingen om
uit te kiezen! En allemaal
met kortingen tot wel -20%!

CLUB MED VERKOZEN TOT
BESTE SKIPRODUCT
Club Med heeft de prijs voor Best
Ski Product Tour Operator 2018
gewonnen! Het beste wat
wintersport te bieden heeft in
combinatie met een eenvoudige
organisatie: dat is de basis van
deze mooie beloning.

Onze selectie zonbestemmingen

4

DJERBA LA DOUCE 3
Tunisië

All-inclusive verblijf vanaf

809€
per persoon

PALMIYE 4
Turquie

All-inclusive verblijf vanaf

807€
per persoon

5

LES BOUCANNIERS
Martinique - Antilles

All-inclusive verblijf vanaf

935€
per persoon

► Geen tijd te verliezen! Reserveer nu bij uw reisagent!

Wij herinneren u eraan dat u op eenvoudig schriftelijk verzoek de nominatieve persoonsgegevens van uw
reservering kunt inkijken, wijzigen, corrigeren en wissen. Om dit recht te laten gelden, gelieve u te wenden tot de
Klantendienst voor Leden, Club Med, Louizalaan 523, 1050 Brussel, België.
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Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen i.v.m. deze promotieactie van Club Med, dan kunt u zich
uitschrijven.
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