
Kroonjuweel in 
de Dominicaanse 

Republiek

OPENING MICHÈS PLAYA ESMERALDA

  Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive vakantieresorts op 

uitzonderlijke locaties. Op maat van levensgenieters die complete ontspanning, 

luxe en privacy zoeken. Vraag naar hun aanbod, bij ons, uw reisagent.

4 APARTE WERELDEN
Midden in het tropische regenwoud biedt dit allereerste eco-
chic 5    Club Med Resort je volledige ontspanning. Geniet van 
uitzonderlĳke diensten in vier heel aparte werelden:

• Explorer Cove: een plek voor kleine en grote avonturiers. Met 
een brede waaier aan activiteiten voor het hele gezin.

• Caribbean Paradise: het hart van het resort, midden in het 
tropische groen. Ideaal voor actieve volwassenen en gezinnen 
met tieners.

• Emerald Jungle: een Zen Zone met een focus op rust en wel-
zĳn. Voor volwassenen die bovenal rust zoeken.

• Archipelago: een uitzonderlĳke oase van rust langs de oce-
aan, in een verfijnde en romantische sfeer. Voor koppels die 
op zoek zĳn naar ultieme luxe, met een privézwembad en 
persoonlĳke buitendouche. De ideale ontspanningsplek om 
te genieten van elkaar.

Langs de ongerepte Noordkust van de Dominicaanse Republiek  
is de natuur heer en meester. Nabĳ Samana ligt het gloednieuwe 
Michès Playa Esmeralda, het eerste Exclusive Collection Resort 
van Club Med in de Caraïben. Een buitengewoon natuurlĳke 
setting met een uitgestrekt strand langs een riante palmentuin. 
Welkom in deze getaway to paradise!

Duurzaam op vakantie

Michès Playa Esmeralda is een oase van rust, met aandacht 
voor de Dominicaanse fauna en flora. Als voortrekker van 
duurzaam toerisme zet Club Med zich al meer dan 60 jaar 
in voor de bescherming van hun locaties. Ze zĳn pionier op 
vlak van groen bouwen, ondersteunen de lokale productie, 
en maken personeel en reizigers bewust van de kwetsbaar-
heid van hun droomplekken.
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Vernieuwd 
familieresort in 
de Franse Alpen

ALPE D’HUEZ VOLLEDIG IN HET NIEUW

LANGSTE ZWARTE PISTE TER WERELD
Op de zuidelĳke hellingen van Alpe d’Huez geniet het vernieuw-
de 4   resort in Isère van 300 dagen zon per jaar. Het skigebied 
van Grand Domaine telt 250 km aan zonovergoten skipistes voor 
zowel beginnende, ervaren als gevorderde skiërs. Neem de Pic 
Blanc-kabelbaan naar de top op 3.330 m hoogte, en geniet van 
een waanzinnig 360° uitzicht op de omliggende toppen.

Van hieruit kan je La Sarenne afdalen, de langste zwarte piste 
ter wereld. Je skiet 16 km aan één stuk door. Een hoogtever-
schil van 1.800 m afleggen in anderhalf uur zonder ook maar 
één skilift te nemen, zorgt voor een onvergetelĳke ervaring! 
Bind daarna de schaatsen aan op de ĳsbaan in het hart van dit 
bruisende skigebied. Of probeer skĳøring en laat je op je latten 
voorttrekken door een paard.

FAMILIEPLEZIER & QUALITYTIME
In het vernieuwde Club Med Alpe d’Huez geniet je met het hele 
gezin van meer comfort en faciliteiten. Het resort heeft ruimere 
suites, twee extra Kids Clubs en een uitgebreid programma voor 
kinderen van 4 maanden tot 17 jaar. Bovendien zĳn er nieuwe 
restaurants, meer zwembaden en de Happy Room: een ruimte 
voor spel, familieplezier en qualitytime. Of neem een momentje 
voor jezelf in de vernieuwde Club Med Spa by Payot.

ALLES LIGT KLAAR
Hoe we je aankomst het best kunnen omschrĳven? Vlot en 
eenvoudig. Je skipas en digitale armband, die als sleutel dient 
tĳdens je verblĳf, liggen al voor je klaar bĳ de receptie. En met 
de Easy Arrival-service hebben we je volledige ski-uitrusting al 
in je locker gedeponeerd.

Club Med Alpe d’Huez kreeg een upgrade van een 3   naar 
een 4   familieresort. Binnenkort volgt dan ook de feestelĳke  
heropening. Treed binnen in het gezelligste toevluchtsoord 
van de Grandes Rousses, een uitzonderlĳke plek voor onver-
getelĳke sneeuwervaringen.

Verleng je skiplezier met avondski op de Stade-
piste. Van eind december tot eind maart kan 

je op donderdag (en soms op dinsdag) de 
zonsondergang meemaken vanop je skilatten.

TIP
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