Verslag Club Med, Chamonix Mont-Blanc, 1 t/m 3 juli 2005.
Karakteristiek
Nieuwe energie opdoen dorp.
Algemeen
Club Med Chamonix is gevestigd in het oude hotel Savoy wat in 1905 gebouwd is. Het is
meerdere malen gerenoveerd. Voor de winter 2005/2006 hanteren alle wintersporthotels de
All Inclusief formule. Alle maaltijden en drankjes, behalve Champagne en SVOP, zijn
inclusief. Voor de zomer kan dit met een geringe toeslag bijgeboekt worden. Bij aankomst
ontvangt men een Club Med Pass waarmee eventuele extra’s betaald kunnen worden.
Liftpas en ski- of snowboardles zijn in de winterperiode eveneens inclusief.
Er is Nederlands sprekend personeel aanwezig bij de receptie.
Kamers
Er zijn kamers in het Mont Blanc gedeelte, oude hotel Savoy en in het nieuwe gedeelte
Brévent. Op alle kamers staat bij aankomst een fles Mineraalwater voorzien van een
welkomstbrief van de chef. Er is een box met tissues en een goede kwaliteit handdoeken.

Mont Blanc.
Wij verbleven in de standaardkamers, in het Mont Blanc
gedeelte. De kamers zijn klein, voorzien van een
tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden. Er zijn 2
kledingkasten, afgesloten door een gordijn. Er is een apart toilet
en douche. De douche/badkamer is klein bemeten, maar netjes.
Op de kamer bevindt zich teven een toilettafel met spiegel en
bijbehorende kruk.Verder geen stoel cq. zitmogelijkheid. De
bedden zijn boxsprings. De kamers zijn voorzien van de kleuren
rood, blauw en wit met originele hertenkoplampen aan de
wanden. De kamers hebben allemaal TV, waarop o.a. alle
activiteiten van die dag te vinden zijn.
De kamer beschikt niet over een balkon. Een gedeelte van de
kamers bevindt zich aan de achterzijde met zicht op de
achterliggen de weide, bergen en lift. Aan deze kant is tevens de ingang waarvan men soms
wat geluidshinder kan ondervinden, wanneer andere gasten erg luidruchtig aankomen.

Savoy
Gehandicapten kamer. In de badkamer zijn beugels bij het toilet, geen douchestoel. De
kamer is klein en de paden zijn smal. Er is één kant van het bed bereikbaar met een rolstoel.
De kamer beschikt over een balkon maar dit is met een rolstoel niet bereikbaar.
Al met al voor iemand die helemaal van en rolstoel afhankelijk is niet aan te raden.
Junior suite
Deze heeft een apart woon- en (klein) slaapgedeelte. In het woongedeelte staat een bank
met salontafel. De woonkamer is tevens voorzien van een flatscreen TV. De junior suite
heeft geen balkon. Er is veel kastruimte, zowel in de slaapkamers als op de hal. Alle kasten
zijn afgeschermd met gordijnen. Ook hier alles in de kleuren rood, wit en blauw.
Standaard plus
Deze kamers zijn ruimer en hebben een balkon.
Verbindingsdeur
Er zijn tevens 2 persoonskamers, evt. met aparte bedden, met verbindingsdeur. De kast
bevindt zich hier in de hal.
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Familiekamers
Deze kamers zijn geschikt voor 4 personen. In het voorgedeelte bij de hal en badkamer
staan 2 éénpersoonsbedden. Daar doorlopend kom je bij ruime de ouderslaapkamer, dus
aan de raamkant. Er is voldoende kastruimte aanwezig voor 4 personen.

Brévent
Gehandicaptenkamer. Deze is duidelijk ruimer dan de
kamer in het Savoy gedeelte. In de douche ook weer een
handgreep bij het toilet, geen douchestoel. Alles is hier
te bereiken met de rolstoel.
3 persoonskamer
Deze kamer is eveneens ruimer dan de kamers in de
oudere gedeelten. Het 3e bed staat in een nis, via een
wand met doorkijk gat, afgescheiden van de slaapkamer.
Voor de kamers in het Brévent gedeelte geldt een
toeslag.

Restaurants
Er is een groot buffet
restaurant met diverse
“eilanden”. Zowel het ontbijt,
lunch als diner zijn in
buffetvorm. Een gedeelte van
de maaltijden wordt bereidt
waar u bijstaat. De buffetten
zijn zeer uitgebreid, er is voor
elk wat wils. De kwaliteit is
prima. Er zijn tafels voor 2, 4,
6 of 8 personen. Grenzend aan het restaurant is een groot
terras waar bij mooi weer buiten gegeten kan worden.
Er is eveneens een sfeervol á la carte restaurant. Men kan hier in intieme sfeer dineren
onder het genot van live muziek. ’s Ochtends kan hiervoor worden gereserveerd bij de
receptie voor dezelfde avond. Hier is geen toeslag voor verschuldigd!

Bar en theater.
In de kelder is de bar met aansluitend het theater gevestigd. De bar beschikt tevens over een
buitenterras. Elke avond is er live muziek. Tijdens de borreluurtjes staan er kleine hapjes en
zoutjes, alles inclusief. Er zijn diverse zitjes. De bar is ingericht in donkere kleuren.
In het theater wordt elke avond een show gegeven met dans en muziek. De 1e avond worden
hier de medewerkers voorgesteld en vindt de informatie voor de nieuwe gasten plaats.

Sportfaciliteiten en activiteiten
In de Brévent is een mooie fitnesszaal gevestigd voorzien van
moderne fitness apparatuur. Verder is er een tennisbaan en
zwembad. Badlakens zijn te verkrijgen bij de Spa. Indien er
meerder gasten belangstelling hebben worden er toernooien
georganiseerd in Pétanque, tafeltennis, volleybal, mini
voetbal, badminton, basketball enz. (gratis). Gedurende dag
worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals: Agua
fitness, yoga, mountain biking, rots klimmen, fitness en
wandelen (op diverse niveaus) en tochten op
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sneeuwschoenen. Voor het wandelen zijn bergschoenen
en evt. stokken een vereiste. Voor sommige activiteiten
kan een toeslag van toepassing zijn.
Gedurende de winterperiode is Chamonix een perfecte
wintersportplaats en kan er dus volop geskied worden.
Het totale skigebied omvat 100 km skipiste. Wanneer
men tochten wil maken heeft Club Med twee
bergrestaurants, Brévent en Flégère, waar men de lunch
kan nuttigen. Zo kan men maximaal gebruik maken van
de All Inclusive formule.
De liften liggen naast de deur, er is dan wel een
overstap vereist. Verderop in het dorp is een grote
gondel (60 personen). Deze gaat, met overstap,
naar de Aiguille du Midi, op 3850 meter. Hier kunnen
begeleide wandelingen op sneeuwschoenen
gemaakt worden. Hiervoor is wel een goede conditie
vereist.
Op de Aiguille du Midi bevindt zich een platvorm en
restaurant. Wij hebben de Auille de Midi bezocht
met geweldig, helder, zomer weer. Het uitzicht is
dan fantastisch! Aan de ene kant zicht op Chamonix
in het dal en aan de andere kant de sneeuw. Goed te zien is waar ‘s winters de skipistes
lopen.
De bergen lenen zich, bij geschikte weersomstandigheden,
uitstekend voor parapenten. In Chamonix, vlak bij Club Med, is
een Parapent centrum gevestigd.
Door Chamonix loopt een snel stromende rivier, waarop geraft
kan worden.

Spa en schoonheidscentrum
In le Brévent is het Cinq Môndes Schoonheidscentrum gevestigd. Hier zijn vele
behandelingen mogelijk, zoals diverse soorten massages, allerhande
schoonheidsbehandelingen, baden, scrubs enz. enz.
Bij de Spa is tevens een sauna en hammam gevestigd.
Tevens kan er een cursus ZEN gevolgd worden.
De behandelingen in de Spa , sauna/hammam en cursus Zen zijn met toeslag. Hiervoor
kunnen echter vooraf arrangementen geboekt worden!

Arrangementen
Er kunnen diverse arrangementen geboekt worden gericht op de omgeving ontdekken,
ontspanning of wintersport.
Voor de zomer 2005 is aan te raden om vooraf All
Inclusive bij te reserveren, zodat alle drankjes inclusief
zijn. De drankjes zijn nl. ter plaatse behoorlijk prijzig.

Chamonix
Club Med ligt op slechts enkele minuten lopen van het
centrum. Chamonix is en authentiek dorp met gezellige
winkels en diverse restaurants en bars. Er is zelfs een
casino. Het prijsniveau is wat hoger dan in Nederland.
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Door het dorp loopt een snelstromende rivier, afkomstig van de gletsjer. Deze gletsjer
beheerst overal het beeld, werkelijk een prachtig gezicht! En natuurlijk niet te vergeten het
zicht op de Mont Blanc!
Diverse winkels zijn gericht op bergwandelsport en skisport. Dus wanneer men niet over het
juiste wandelschoenen beschikt kan men hier prima slagen.
Er bevinden zich diverse pinautomaten in het dorp.

Voor nadere informatie kunt u uiteraard bij mij terecht!
Lien Luigjes.
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