
Punta Cana

Resort highlights

•  Vakantie in een gezellig Resort op het 
eiland Hispaniola

•  Flaneren door de kleurrijke tuinen en 
langs het 600m lange strand of bent u 
liever actief bezig in de vliegende trapeze 
en met het windsurfen?

•  Voor kinderen vanaf 4 maanden* zijn er 
verschillende activiteiten, zoals Baby 
Gym en het waterpark

•  Kom volledig tot rust tijdens een massage 
bij onze Club Med Spa by L’OCCITANE 
of maak een ronde over een van de 
golfbanen in de omgeving

•  In een Familiesuite van 70m² in de Zone 
5∑ komt u volledig tot rust

 Dominicaanse Republiek

Genoeg te beleven in dit tropische paradijs
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CLUB MED PUNTA CANA
APT POSTAL 106 - HIGUEY, PUNTA CANA, Eiland Hispanola (Dominicaanse Republiek).
23000, Dominicaanse Republiek
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 Maak uw vakantie nog specialer

 Maak uw vakantie nog specialer

 Praktische informatie

Green Globe : Green Globe internationale certificering belonen onze Resorts voor hun inzet voor duurzame ontwikkeling

Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe 
maatregelen toegepast voor uw rust gecombineerd met een 
fantastische vakantie.

Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app 
- uw ideale reisgenoot om uw vakantie voor te bereiden 
en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, 
de infrastructuur en activiteiten en profiteer van speciale 
services om het meeste uit uw vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play

Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles 
voorbereiden om uw aankomst te vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Zeilen (lessen) Kennismaking 6 jaar oud Altijd

Kitesurf* ü ü 18 jaar oud Altijd

Vrijduiken (niet in het Club 
Med Resort)* ü Altijd

Diepzeeduiken* Beginner / Ervaren 
sporter ü 10 jaar oud Altijd

Tubing* ü Altijd

Kajak Vrije toegang Altijd

Stand Up Paddle Vrije toegang Altijd

Bootverhuur voor waterskiën 
en/of wakeboarden* ü Altijd

Stand Up Paddle Giant Vrije toegang Altijd

Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Club Med CREACTIVE by 
Cirque du Soleil Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Fitness (lessen)
Groepslessen alle 

niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud Altijd

Golf (lessen) Alle niveaus 8 jaar oud Altijd

Boogschieten (lessen) Alle niveaus 6 jaar oud Altijd

Tennis (lessen) Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten
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Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Paardrijden* ü Altijd

Ontspanning ü Altijd

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 8 jaar oud Altijd

Big Game Vissen* Alle niveaus ü Altijd

Pickleball ü 4 jaar oud Altijd

Basketbal Vrije toegang Altijd

Beach volleybal Vrije toegang Altijd

Dansen (lessen) Kennismaking 12 jaar oud Altijd

Petanque Vrije toegang Altijd

Tafeltennis Vrije toegang Altijd

Excursion* ü ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten

Sport & Activiteiten
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Zwembaden

Zwembaden

KINDERZWEMBAD
Buitenzwembad

Bij Baby Club Med, Petit Club 
Med en Mini Club Med kunnen 
uw kinderen zich vermaken 
in het ondiepe zwembad. 
Jonge G.M’s houden ervan 
om af te koelen in het water, 
of ze nu waterspelletjes 
spelen, sporten of gewoon 
ontspannen.

GROOT ZWEMBAD
Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 0.8m / 
1.5m

Dit zwembad ligt in het hart 
van het resort tussen de bar 
en het strand en is uitgerust 
met teakhouten ligstoelen, 
parasols en douches.

 

ZWEMBAD CLUB MED SPA
Buitenzwembad

Diepte (min./max.): 1.4m / 
1.4m

Zwembad, alleen voor GM®’s 
die een behandeling hebben 
geboekt bij Club Med Spa.
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Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar Baby Club Med®* Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen Altijd

2 tot en met 
3 jaar Petit Club Med®*

Avondactiviteiten, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 

Wandelen, Shows
Altijd

4 tot en met 
10 jaar Mini Club Med®

Groepslessen boogschieten, 
Golf groepslessen, Tennis 

groepslessen, Groepslessen, 
CREACTIVE groepslessen, 

Avondactiviteiten, 
Zumbatomic®, Shows

Altijd

11 tot en met 
17 jaar Club Med Passworld®

Groepslessen boogschieten, 
Golf groepslessen, Tennis 

groepslessen, Groepslessen, 
CREACTIVE groepslessen, 

Shows

Spa voor Tieners Altijd
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*op aanvraag

Kinderactiviteiten
Sommige activiteiten/services zijn tijdelijk niet beschikbaar, ga naar onze website voor meer informatie

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Snacktime, Vrije toegang tot het zwembad

2 tot en met 
3 jaar

Club Med Amazing Family!, Snacktime, Family Shows, Vrije 
toegang tot het zwembad

4 tot en met 
10 jaar

Club Med Amazing Family!, Snacktime, Toernooien & 
spelletjes, Waterspelletjes, Family Shows, Gratis toegang tot 
de golffaciliteiten , Free access to tennis courts, Free access 

to sailing, Vrije toegang tot het zwembad, Creatieve en 
artistieke activiteiten

11 tot en met 
17 jaar

Club Med Amazing Family!, Snacktime, Toernooien 
& spelletjes, Waterspelletjes, Gratis toegang tot de 

golffaciliteiten , Free access to tennis courts, Free access 
to sailing, Vrije toegang tot het zwembad, Creatieve en 

artistieke activiteiten

Kinderservices
Sommige activiteiten/services zijn tijdelijk niet beschikbaar, ga naar onze website voor meer informatie

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome® Babysit, Pyjama Club®

2 tot en met 
3 jaar Avondactiviteiten, Babysit, Pyjama Club®

4 tot en met 
10 jaar Club Med Play Babysit, Pyjama Club®

11 tot en met 
17 jaar Club Med Play

Kinderen
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Restaurants
Restaurant ’Hispaniola’
Hoofdrestaurant

Geniet in de schaduw van de palmbomen van het adembenemende uitzicht vanaf 
het terras van het restaurant. Gelegen aan de rand van het water, maakt het geluid 
van golven tegen de kust deel uit van uw eetervaring. Met een internationale 
keuken en heerlijke lokale gerechten blijft een maaltijd in L’Hispaniola een 
levendig vakantiesouvenir. Er zijn kinderstoelen beschikbaar voor baby’s.

Restaurant ’Samana’
Hoofdrestaurant

Open vanaf 19 december 2020. 

Neem uw smaakpapillen mee naar het paradijs in Punta Cana. De Samana heeft 
een onlangs vernieuwd, elegant en stijlvol interieur en is gelegen in een prachtige 
omgeving nabij de hoofdbar en het lagunezwembad. Het restaurant verwelkomt 
u voor lunch en diner, met een geweldig aanbod aan lokale en internationale 
gerechten. Voor baby’s zijn kinderstoelen beschikbaar.

Indigo, Beach Lounge
Specialiteitenrestaurant

Op een charmante locatie aan het water met een prachtig uitzicht over de lagune, 
heeft dit restaurant, bar en lounge deze winter een totale make-over ondergaan 
en is het de ideale locatie voor ontspannende gastronomische momenten. 

U kunt laat ontbijten, een lichte lunch aan het water of lekker afhalen op het strand. 

U kunt ook dineren in een idyllische omgeving met bediening aan tafel (reserveren 
vereist). 

Geniet van ons nieuwe concept genaamd "Sea, Salt & Fire": kies voorgerechten 
geïnspireerd op de zee, gerechten bereid op een vuurkieuw en combineer 
verschillende soorten zelfgemaakte zouten met uw gerechten. Naarmate de 
nacht vordert, verandert het restaurant in een nachtclub en kun je de hele nacht 
dansen onder de sterrenhemel. 

De bar is de hele dag open, voor drankjes en versnaperingen op een steenworp 
afstand van het water.

Restaurant ’Altamar’
Specialiteitenrestaurant

Met een uitstraling van een vissershut op palen op het strand, is de Altamar de 
ideale plek om te genieten van zeevruchten. In de stijl van een "marisqueria" 
(zeevruchtenrestaurant in het Spaans), bestaat het menu van Altamar voornamelijk 
uit vis en zeevruchten. In de open keuken kunt u de chef-kok zien terwijl hij 
heerlijke vis-, zeevruchten- en schaaldiergerechten bereidt. De wijnkelder aan 
de achterkant van het restaurant biedt een selectie van heerlijke wijnen voor 
een perfecte combinatie van eten en wijn.

Alleen ’s avonds geopend. Alleen op reservering. 

*Met toeslag.

Bars
HIBISCUS BAR & LOUNGE
Zen Pool bar

DE INDIGO BEACH LOUNGE BAR
Beach Bar

CIELO
Hoofdbar

LA CAVE
Wine Bar

Restaurants
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Superior Deluxe

Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Superior Superior familiekamer 
- Bij de Zen Oase

29 Afzonderlijke 
slaapruimte voor 
de kinderen

1 - 4 Douche, Dubbele wastafel, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Superior familiekamer 34 Afzonderlijke 
slaapruimte voor 
de kinderen

1 - 4 Douche, Apart toilet, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Dubbele wastafel

Superior familiekamer 
- Resortcentrum, 
Gerenoveerd

29 1 - 3 Douche, Dubbele wastafel, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Superior kamer 34 1 - 2 Douche, Apart toilet, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Superior kamer - 
Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit

34 Living Room 1 - 3 Douche, Haardroger, Make-
up spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Superior familiekamer 
met tussendeur naar 
een Superior kamer

68 4 - 6 Douche, Apart toilet, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Superior kamer - Bij 
de Zen Oase

29 Living Room 1 - 3 Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset 
met merkproducten 
(shampoo, douchegel, 
crème enz), Douche

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Standaard kamer 29 Living Room 1 - 3 Douche, Apart toilet, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz)

Accommodatie
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Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Deluxe Deluxe familiekamer 
- Resortcentrum

41 Afzonderlijke Salon 3 - 5 Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Kamer wordt in orde gebracht 
voor de nacht, Wasserijservice 
(met toeslag), Strandlaken, 
Bagageservice, Minibar 
(non-alcoholic drinks) - 
refilled upon request

Zen Oase Deluxe kamer - 
Tuin, Zen Oase

42 Living Room 1 - 2 Ligbad, Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Exclusieve hotelservice, Kamer 
wordt in orde gebracht voor 
de nacht, Wasserijservice 
(met toeslag), Strandlaken, 
Bagageservice, Minibar 
(non-alcoholic drinks) - 
refilled upon request

Deluxe kamer - 
Terras, Zen Oase

42 Living Room 1 - 2 Ligbad, Douche, Dubbele 
wastafel, Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Exclusieve hotelservice, Kamer 
wordt in orde gebracht voor 
de nacht, Wasserijservice 
(met toeslag), Strandlaken, 
Bagageservice, Minibar (non-
alcoholic drinks) - refilled daily

Exclusive 
Collection’ 
Zone

Exclusive Collection 
Space Family Suite - 
gerenoveerd, aan zee

70 Living Room, 
Afzonderlijke kamers

1 - 5 Ligbad, Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Champagne in de privélounge 
(18u-23u), De lunch wordt 
aangeboden indien u voor 
15u aankomt, Bagageservice 
in de kamer, Zwembad enkel 
toegankelijk voor G.M.s® 
die in de Suites logeren, 
Inclusief roomservice voor het 
continentaal ontbijt, Voorrang 
op reserveringen in de Club Med 
Spa, Privé bar & snacking opties 
bij de persoonlijke hotelservice, 
Exclusieve hotelservice, Kamer 
wordt in orde gebracht voor 
de nacht, Wasserijservice 
(met toeslag), Strandlaken, 
Schoonmaakservice, Roomservice 
met toeslag van 11u tot 23u, 
Voorrang op reservering bij 
specialiteitenrestaurant, 
Upgrade transfer for G.M® with 
transfer package, Minibar (non-
alcoholic drinks) - refilled daily

Accommodatie
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Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Exclusieve Collection 
Space Family Suite - 
gerenoveerd, uitzicht 
op zee, zwembadzijde

70 Living Room, 
Afzonderlijke kamers

1 - 5 Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Gastenset 
met merkproducten 
(shampoo, douchegel, 
crème enz), Ligbad, Badjas, 
Pantoffels, Make-up spiegel, 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Champagne in de privélounge 
(18u-23u), De lunch wordt 
aangeboden indien u voor 
15u aankomt, Bagageservice 
in de kamer, Zwembad enkel 
toegankelijk voor G.M.s® 
die in de Suites logeren, 
Inclusief roomservice voor het 
continentaal ontbijt, Voorrang 
op reserveringen in de Club Med 
Spa, Privé bar & snacking opties 
bij de persoonlijke hotelservice, 
Exclusieve hotelservice, Kamer 
wordt in orde gebracht voor 
de nacht, Wasserijservice 
(met toeslag), Strandlaken, 
Schoonmaakservice, Roomservice 
met toeslag van 11u tot 23u, 
Voorrang op reservering bij 
specialiteitenrestaurant, Upgrade 
transfer for G.M® with transfer 
package, Minibar (non-alcoholic 
drinks) - refilled daily, Wasserij

Accommodatie
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Roomservice voor continentaal ontbijt is inbegrepen voor alle kamers van 7.00 tot 
11.00 uur en voor snacks tot 23.00 uur. 

De roeping van de conciërgeservice is om u te verzekeren van een ideaal verblijf 
in Club Med - bevoorrechte toegang tot de all-inclusive activiteiten en diensten 
in het Resort - een toegewijde contactpersoon voor het boeken van de à la carte 
diensten aangeboden in het Club Med Resort (behandelingen in de Club Med Spa 
* door L’OCCITANE, roomservice(1), babysitservice*(2), wasservice*, excursies op 
maat*, enz.) - deskundig advies over de excursies*, activiteiten*, uitstapjes* en 
restaurants buiten Club Med 

Bar-service rond het zwembad, champagne inbegrepen in de avonduren(3) 

Minibar dagelijks aangevuld met frisdrank 

Wifi-toegang beschikbaar in alle suites en in de lounge 

Bevoorrechte transfer van de luchthaven naar het Resort(4)

* Tegen meerprijs 
(1) Roomservice inbegrepen voor continentaal ontbijt. 

(2) Club Med biedt op verzoek een lijst met babysitservices, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de geleverde service. 
(3) Alleen bepaalde merken, geserveerd per glas, om 18.00 uur. Alcohol kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 

(4) Alleen voor klanten met een transferpakket

Faciliteiten
5T SPACE POOL
200 m2 zoetwater-
overloopzwembad met ligstoelen. 
Ter informatie: alleen voor GM’s 
die verblijven in een van de 
Exclusive Collection Space Suites.

Zone 5∑
Ontdek Tiara, de Exclusive Collection Space in het Punta Cana 4∑ Resort.  De Exclusive 
Collection Space is de perfecte optie voor wie op zoek is naar privacy en luxe, op maat 
gemaakte diensten, zonder de vriendelijke Club Med-spirit op te offeren.
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Zen-strand: ideaal gelegen buiten de Club Med Spa bij L’OCCITANE, heeft de 
Zen Oasis een rustig strand alleen voor volwassenen. Dit prachtige stuk wit zand 
en kristalhelder water heeft ligstoelen en ligbedden met luifel, ideaal om te 
ontspannen in de schaduw.

Faciliteiten
ZEN LAGOON ZWEMBAD
De Zen Oasis heeft een prachtig 
oversized lagunebad, voor alle 
volwassen GM®’s. De natuurlijke, 
originele vorm geeft het een 
heerlijk ontspannende, Zen-sfeer. 
Het heeft ook twee banen van 
Olympische lengte (50 meter) voor 
toegewijde zwemmers, een ruime 
hot tub en een zonnedek met 
cabana’s en ligbedden.

Oasis Zen
Punta Cana biedt een exclusieve Zen Oasis voor volwassenen, de perfecte tropische 
schuilplaats voor rust, ontspanning en wellness.
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Club Med Spa by L’OCCITANE

Hier ontsnapt u even aan alle drukte en waant u zich in de geurige lavendelvelden van de Provence. Al uw zintuigen geven 
zich over aan de zonnige Mediterraanse lifestyle. Ervaar de voldoening van complete ontspanning dankzij een mix van 
authentieke ingrediënten en traditionele handelingen.

Maak uw vakantie nog specialer
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Excursies

•  Nature getaways : Rivierkreeftcruise / Catalina, between the ocean and the river

•  Verbinden met cultuur : Santo Domingo, koloniaal erfgoed / Life in the Dominican Republic / The Sails of Saona (in 
Winter only)

•  Avontuur : Buggy ride / Zip line eco splash

•  Op maat gemaakt : Exclusive outing to Saona Island

Maak uw vakantie nog specialer
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uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als indicatie.16 

∑  DOMINICAANSE REPUBLIEK – PUNTA CANA

Praktische informatie

CLUB MED PUNTA CANA
Geen minimum leeftijd

Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

Aankomst- en vertrektijden:
Voor alle verblijfsarrangementen geldt een aankomsttijd tussen 15.00 en 
20.00 uur. Bij eerdere aankomst kunt u, als er plek is, zonder extra 
kosten in het Resort lunchen. 
- De kamer ’s zijn middags beschikbaar.
- Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 09.00 uur - vertrek uit het 
Resort om 15.00 uur (ontbijt en lunch inbegrepen).

TRANSFERS

Transfers van en naar luchthaven Punta Cana (10 min.)
Luchthaven La Romana (50 min.)
Luchthaven Santo Domingo (90 min.)


