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Fransa ünlü kayak merkezleri ve savoyard yaşam tarzı, İtalya ve İsviçre sınırlarına yakın Alplerin eteklerinde 
eşsiz konumlu kilometrelerce uzanan pistleri ile benzersiz bir kayak destinasyonu. Tüm yaş gruplarına ve 
kayak seviyelerine uygun, tamamı direkt kayak çıkışlı olan Club Med tesislerimiz premium her şey dahil 
benzersiz kayak formülü ile sizleri bekliyor. İster çocıuklarınızla daha sakin ve güvenli ya da sınırlarınızın 
ötesine geçeceğiniz iddialı pistler tamamı seçenekleriniz arasında mevcut… 

Dünyanın en iddialı kayak merkezinde yeni Val Thorens Sensations tesisimizi keşfedin. Kayak tutkunuzun 
ardından kayak paraşütü, kar bisikleti, tırmanma duvarı ve daha nice ayrıcalıklı spor aktivitelerini 
deneyimleyin, Club Med Spa by Carita'da kendinizi şımartın ve yeni savoyard lezzetlerin tadını çıkarın! 3 
Vadi kayak ayrıcalığı ile Meribel ya da La Folie Douce kaçamakları ile Val d'İsere ..Benzersiz kayak sonrası 
Tignes Val Claret ya da çocuklarınız ile fayton eşliğinde nostaljik bir giriş yapacağınız Ekolojik tesisimiz 
Avoriaz...Ve çok daha fazlası .. 

 

Tesislerimiz;  

 

La Rosière  
Kolayca erişilebilen konumuyla (Bourg Saint Maurice istasyonuna 30 dakika), La Rosière tesisimiz 
Montvalezan bölgesindeki şirin Rosière kasabasına bakmaktadır. Vanoise Milli Parkı manzarasıyla Exclusive 
Collection alanında sizi lüks bir konforun yanı sıra Alplerin 180 °lik büyülü manzarası bekliyor Tarentaise 
Vadisi ile Aosta Vadisi arasında, efsanevi Küçük Saint Bernard Geçidi'nin yakınında, Hannibal ve fillerinin 
izlediği rota üzerinde, 1850m yükseklikte yer alan Rosière, Fransa ve İtalya arasında bağlantı sağlıyor. 
Tasarımı dağ hayatının, geleneksel taş ve ahşap işçiliğinin yansıması olan bu özel tesiste dağların tadını 
doyasıya çıkaracaksınız. 

Alpe d'Huez 
Bu yepyeni tesis tam güneye bakıyor ve yıl içinde 300 günden fazla bir süre güneşin tadını çıkarıyor. Etrafı 
saran zirvelerin manzarası eşliğinde geniş terasların tadını çıkarın. Bu özel tesisi aileyle, arkadaşlarla ya da 
çift olarak dağa özgü yaşam tarzını her yaştan konuğun deneyimleyebileceği harika bir yer. 

Les Arcs Panorama 
Dünyanın en büyük kayak bölgelerinden biri olan Paradiski®de konumlu aile dostu kayak tesisi Les Arcs 
Panorama Alp disiplini için mükemmel bir nokta. Kolay ulaşımı ve nefes kesen manzaralarıyla pistlerin 
hemen yanıbaşında... Bu yeni tesis Alplerde her şey dahil tatili; spor ve dinlenme ile birleştirerek 
kayakseverlere unutulmayacak bir tatil vadediyor. 

Grand Massif Samoëns Morillon 
Club Med Grand Massif Samoëns Morillon Resort'ta, Geneva ve Annecy'ye yakın Plateau des Saix'te yer 
alan kayak tatilini, Grand Massif kayak bölgesinin kalbinde otantik bir kayak pistli dağ deneyimini garanti 
ediyoruz. Pitoresk köyü ile ünlü bir bölgede, dağların muhteşem panoramik manzarasına sahip olan Club 
Med'in çağdaş tesisi, doğayla uyum içinde olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Yamaçlardan çıktığınızda, çocuklarla havuzda vakit geçirin veya Sothys tarafından Club Med Spa'da 
gevşeyin. 
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Grand Massif Samoëns Morillon Şaleler 
1600 m yükseklikteki pistlerin yanına konumlanmış şaleler, Club Med Grand Massif Samoëns Morillon 
tesisinin hemen yer almaktadır. Muhteşem dağ manzarası ve pist yakınlığıyla Grans Massif kayak bölgesini 
tam anlamıyla yaşayacaksınız. 

La Plagne 2100 
Tarentaise vadisinde, özgürce kaymanın zevkini yaşayın. Mont-Blanc dağlarının karşısında, dağ sıralarına 
bakan bu tesis, misafirlerine 2005 yılında yenilenmiş konforlu bir ortam sunuyor. Spora ve özgürlüğüne 
düşkün olanlar, snowparkta tekniklerini ilerletebilecek, Bellecote'un kuzey yakasında kaymanın zevkini 
tatacaklar. 

Peisey-Vallandry 
Savoie bölgesinin merkezinde lüks bir cennet. 1600 m. yükseklikteki Tarentaise vadisinde kurulu, çam 
ağaçlarıyla çevrili muhteşem bir manzaraya sahip olan bu tesis, Savoie yöresinin özgünlüğünü ve 
misafirperverliğini temsil ediyor. 2005'in sonunda tamamlanan ve " chalet "lerden oluşan tesis, geleneksel 
ve çağdaş olanı sıcak bir ortamda bir araya getiriyor. Nezih bir zevkin izlerini taşıyan tesiste, Club Med 
Spa®* Nuxe ile tam anlamıyla rahatlayacak, gerçek konforu tadacaksınız. Paradiski arazisinin merkezinde, 
direk kayak çıkışlı, her seviyeden kayakçı için tüm kayak zevkleri sizleri bekliyor. 

Serre-Chevalier 
Ecrins parkının ortasında karlı bir aile tatili..."Chalet"lerden oluşan Serre Chevalier istasyonunda bulunan bu 
tesis, taşın ve ahşabın birleşmesiyle oluşan geleneksel ve sıcak mimarisiyle sizleri bekliyor. İç mekanlarının 
samimi ortamı, aileler ve çocuklar için huzurlu ve özel anlar vaadediyor. Kar bahçesi, kayak, kapalı havuz ya 
da Club Med Spa®.. Burada herkes zamanını dilediğince değerlendirebilecek. 

Val Thorens Sensations 
Harika panoramik manzaralara sahip gösterişli bir ortamda, benzersiz kayak aktivitesini kayak sonrası 
etkinliklerindeki zevkler ile birleştiren 3 Vadinin kalbinde bulunan bir Tesisde daha önce hissetmediklerinizi 
hissedin. 

Tignes ( Yeni Tesis ) 
Tignes kayak merkezinin en canlı bölgesinin merkezinde, Val Claret'te bulunan yeni Club Med Tignes , 
dağlara ışıltı getiriyor. Burada her beceri düzeyine uygun aktivite mevcut ve bu muhteşem kayak alanında 
spor ile adrenalin bir araya geliyor. Ambiyans, renklerin ve desenlerin geleneksel dağ özelliklerine pizazz 
eklediği dekora kadar mutlu ve aile dostudur. Exclusive Collection Space'teki Süitlerin konforuna kendinizi 
kaptırarak ve kişiselleştirilmiş konsiyerj hizmetinden en iyi şekilde yararlanarak tatilinizi bir üst seviyeye 
çıkarın. 

Val d'Isère ( Yeni Tesis ) 
Bir vadinin çukurunda yuvalanmış bir köy, taş ve ahşap dağ evleri... Val d'Isère'in büyüsüne hoş geldiniz. 
Alpler'deki en şık ve otantik tatil beldesi, kayak, kaliteli yemek ve zindelik tutkunlarının isteyebileceği her 
şeyi sunuyor - bir spa, havuz, yoga ve tembellik için lezzetli fırsatlar. Club Med de Val d'Isère'nin kapısından 
içeri girdiğinizde, dağlarda yer alan tek Club Med Exclusive Collection Resort'u keşfetme şansına sahip 
olacaksınız. Bu, efsanevi ve uluslararası üne sahip bir tatil beldesinin kalbinde, mükemmel bir zeminde tüm 
aile için mahremiyet, kayıt dışılık ve rahatlamayı harmanlayarak lüksün başka bir tanımını deneyimlemeniz 
için eşsiz bir fırsattır. 
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Valmorel 
Club Med, Savoie Bölgesinde yepyeni bir tesis yaratti. Olağanüstü güzellikte el değmemiş doğal bir bölgede 
kurulu bu tesis aynı zamanda cok iyi korunmuş bir kayak alanına sahiptir. Unutulmaz bir kış tatili geçirmek 
isteyen ailelerin tüm beklentilerini karşılayıp, onlara sonuz mutluluklar sunmaktadır. 

 

Valmorel Şaleler 
Club Med Şale-Daireleri 1460 metre yükseklikte (4800 ft) müthiş kayak tesisi manzarasıyla, Valmorel kayak 
tesislerinin mimarı Pierre Diener tarafından dizayn edilen harikulade bir dağ ortamının kalbine kurulmuştur. 

 

Rezervasyon ve Bilgi için Naviosa Travel'a telefonla ulaşabilirsiniz.  
 

0216 355 14 65 /66 
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