
La Rosière

Resort highlights

•  Hier bent u aan het juiste adres voor een 
vakantie vol zon en sneeuw: het Resort is 
zuidgeoriënteerd en ligt op 1850 meter 
hoogte.

•  Slalom tussen Frankrijk en Italië, want 
het skigebied San Bernardo strekt zich uit 
tot in het Italiaanse La Thuile.

•  Houten bergchalets, achttiende-eeuwse 
kapelletjes, typische Alpendorpjes... Hier 
zit u helemaal in de authentieke sfeer 
van de Savoie.

•  Het Resort ligt tegenover het nationale 
park ‘La Vanoise’ en in de Exclusive 
Collection Zone geniet u van een prachtig 
panoramisch uitzicht.

 Frankrijk

Herontdek de bergen: puur en authentiek
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 Praktische informatie

La Rosière

CLUB MED LA ROSIERE
Savoie - La Rosière
73700, Frankrijk

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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Langlaufpistes

23 km

Freeride Zone(s) Fun Zone(s)

Plattegrond skigebied

38

ESPACE SAN BERNARDO

1850m

Ski-in / Ski-out Resort

2800m

Maximale hoogte

1200m

Minimale hoogte

AANTAL SKIPISTES

160
km

Skipistes

14 33 28 8
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Sport & Activiteiten**

Wintersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Wandel- en hikingschool Kennismakingsles 
in groep 12 jaar oud Altijd

Snow Motion® ü Altijd

Skilessen

Lessen voor 
ieder niveau 

(Engels / Frans) / 
Ervaren sporter / 
Groepslessen alle 
niveaus / Lessen 

voor experts 
(Frans/Engels)

4 jaar oud Altijd

Snowboardlessen

Ervaren sporter / 
Lessen voor ieder 
niveau (Engels / 

Frans)

11 jaar oud Altijd

Land Sport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Yoga by Heberson Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud Altijd

Fitnessacademie
Groepslessen alle 

niveaus / Alle 
niveaus

16 jaar oud Altijd

Cardio-trainingsruimte Vrije toegang 18 jaar oud Altijd

Entertainment ü Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren) Beschikbare data

Activiteiten in het zwembad
Vrije toegang / 

Groepslessen alle 
niveaus

16 jaar oud Altijd

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

Sport & Activiteiten
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Zwembaden

BINNENZWEMBAD
Binnenzwembad

Verwarmd

Het binnenzwembad heeft 
grote ramen waardoor het 
landschap deel uitmaakt 
van de inrichting. Kom hier 
ontspannen op een ligstoel en 
profiteer van het schitterende 
uitzicht op de besneeuwde 
bergen. Mag het zelfs na 
een dag skiën nog altijd wat 
actiever? Dan is hetzwembad 
met tegenstroom zeker iets 
voor u. De kleintjes hebben 
apart een eigen kikkerbad.

BUITENZWEMBAD
Buitenzwembad

Verwarmd

Met zijn 20 meter is het 
buitenzwembad ideaal om 
baantjes te zwemmen. Het 
uitzicht op de bergen is een 
grote motivatie. Het grote 
terras met 2 whirlpools is 
perfect om te zonnebaden en 
te ontspannen. 

Naast het zwembad is er een 
klein ondiep badje voor de 
kleintjes.



Publicatiedatum: 13/08/2021 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, actuele informatie, contacteer 
uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als indicatie.6 

∑  FRANKRIJK – LA ROSIÈRE

Kinderen

*op aanvraag

Kinderclubs

Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar Baby Club Med®* Creatieve workshops, Vroeg 
leren, Wandelingen Van 12-12-2021 naar 23-04-2022

2 tot 3 jaar Petit Club Med®*
Avond, Avond, Creatieve 
workshops, Vroeg leren, 
Wandelingen, Show Time

"Learning to ski and the 
pleasures of snow" course Van 12-12-2021 naar 23-04-2022

4 tot 10 jaar Mini Club Med®

Ski groepslessen door 
ESF-instructeurs, Avond, 

Snowboardlessen door ESF-
instructeurs, Show Time

Van 12-12-2021 naar 23-04-2022

11 tot 17 jaar

Ski groepslessen door 
ESF-instructeurs, Multi 

Snow Sports Programma, 
Snowboardlessen door ESF-

instructeurs, Show Time

Altijd

Kinderactiviteiten

Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Familie "Big Snack"

2 tot 3 jaar Familie show time, Zwembad vrije toegang, Familie "Big 
Snack", Vibhava Yoga Ouders & Kinderen

4 tot 10 jaar
Club Med Amazing Family! , Familie show time, Zwembad 

vrije toegang, Familie "Big Snack", Nordic Walking, Vibhava 
Yoga Ouders & Kinderen

11 tot 17 jaar Club Med Amazing Family! , Familie show time, Stretching, 
Zwembad vrije toegang, Familie "Big Snack", Nordic Walking
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*op aanvraag

Kinderservices

Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welkom, Easy Arrival Babysitten

2 tot 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysitten

4 tot 10 jaar Easy Arrival Babysitten

11 tot 17 jaar Easy Arrival

Kinderen
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Restaurants
Gourmet Lounge ‘San Bernardo’
Gourmet Lounge

Deze zomer heet ons restaurant u ’s avonds welkom.

De Gourmet Lounge is de hele dag open voor kleine en grote hongertjes. ‘s Avonds 
wordt ‘San Bernardo’ omgetoverd tot een klassiek restaurant met bediening aan 
tafel, een knusse sfeer en een menukaart met de lekkerste streekgerechten uit 
de Savoie en Val d’Aoste... Kiezen wordt best nog moeilijk! Kaasfondue of polenta 
met boschampignons? Tartiflette of Tometta ?

De ‘Mont Valaisan’
Hoofdrestaurant

Hier en daar houden sint-bernardshonden de wacht in de 4 zones van het restaurant. 
Houten ajour scheidingswanden verdelen de verschillende zones die allemaal een 
aparte bergsfeer uitstralen. De decoratie in de Family Zone bestaat uit zachte 
kleuren, bloemen en sneeuwbollen.

Bars
SALON CHEMINÉE
Bar

BAR VAN DE GOURMET LOUNGE 
‘SAN BERNARDO’
Gourmet Lounge Bar

BAR ‘LE ROC’
Hoofdbar

Restaurant & Bars
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Superior Deluxe

Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Superior Superior kamer 23 1 - 2 Apart toilet, Haardroger, 
Verwarmd handdoekrek, 
Make-up spiegel, Gastenset 
met merkproducten 
(shampoo, douchegel, 
crème enz), Ligbad, 
Dubbele wastafel, 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Superior kamers 
met tussendeur

46 1 - 4 Dubbele wastafel, Apart 
toilet, Haardroger, 
Verwarmd handdoekrek, 
Make-up spiegel, Gastenset 
met merkproducten 
(shampoo, douchegel, 
crème enz), Ligbad, 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Superior kamer - Balkon 23 1 - 2 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Superior kamers met 
tussendeur - Balkon

46 1 - 4 Ligbad, Apart toilet, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-
up spiegel, Dubbele 
wastafel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Accommodatie
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Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Superior familiekamer 
- Balkon

37 1 - 4 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Superior kamer 
- Geschikt voor 
personen met beperkte 
mobiliteit - Balkon

24 1 - 2 Douche, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice

Superior kamer geschikt 
voor personen met 
beperkte mobiliteit, 
met tussendeur naar 
een andere Superior 
kamer - Balkon

48 1 - 4 Dubbele wastafel, Apart 
toilet, Haardroger, 
Verwarmd handdoekrek, 
Make-up spiegel, Gastenset 
met merkproducten 
(shampoo, douchegel, 
crème enz), Douche, 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Deluxe Deluxe kamer 27 1 - 3 Apart toilet, Haardroger, 
Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Ligbad, Dubbele wastafel, 
Badjas, Pantoffels, 
Verwarmd handdoekrek, 
Make-up spiegel, 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Zwembad handdoek

Deluxe kamers 
met tussendeur

54 1 - 6 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Deluxe familiekamer 50 1 - 4 Ligbad, Dubbele 
wastafel, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Zwembad handdoek

Accommodatie
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Categorie Naam Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit Badkamer Materiaal en services

Deluxe kamer geschikt 
voor personen met 
beperkte mobiliteit, 
met tussendeur naar een 
andere Deluxe kamer

58 1 - 6 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...), Ligbad, Verwarmd 
handdoekrek

Deluxe kamer - Geschikt 
voor personen met 
beperkte mobiliteit

29 1 - 3 Douche, Apart toilet, 
Badjas, Pantoffels, 
Haardroger, Verwarmd 
handdoekrek, Make-up 
spiegel, Gastenset met 
merkproducten (shampoo, 
douchegel, crème enz), 
Dubbele wastafel, 
Welkomstproducten: 
accessoires 
(douchekapje, vanity kit, 
manicurekit enz...)

Wasserijservice (met 
toeslag), Bagageservice, 
Zwembad handdoek

Accommodatie
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Club Med Spa by CINQ MONDES

Cinq Mondes vindt inspiratie bij eeuwenoude tradities van over de hele wereld. Deze behandelingen zijn een culturele reis 
voor alle zintuigen. Ontdek behandelingen waarbij pure, natuurlijke ingrediënten centraal staan en gecombineerd worden 
met de knowhow van experts in medische tradities. Terug naar de bron met bewezen expertise.

Maak uw vakantie nog specialer
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Informatie

CHECK-IN/CHECK-OUT

Classic Clubweek (van zondag tot zondag) of "à la carte" verblijven 
(7 dagen of minder, beginnend op een andere dag dan zondag): 
Aankomst en kamers beschikbaar tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Mocht u vroeg arriveren, dan kunt u lunchen in het Resort (tegen extra 
kosten), afhankelijk van beschikbaarheid. 
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur, 
vertrek om 15.00 uur. 
Kort verblijf van 2 of 3 nachten - weekend door Club Med: 
Aankomst tussen 12.00 en 20.00 uur. Kamers beschikbaar tussen 16.00 en 
18.00 uur. 
Mocht u vroeg aankomen, dan kunt u lunchen in het Resort zonder 
extra kosten. 
Op de laatste dag moeten de kamers worden verlaten om 10.00 uur, 
vertrek om 15.00 uur. 
Mochten de tijden veranderen, dan wordt u hiervan op de hoogte 
gebracht via uw "Holiday Rendez-Vous".

TRANSFERS

Transfer van/naar station Grenoble-St Geoirs (165 min.)
Transfer van/naar luchthaven Lyon St Exupéry (180 min.)
Transfer van/naar luchthaven van Chambéry-Voglans (90 min.)
Transfer van/naar luchthaven van Genève-Cointrin (170 min.)

Praktische informatie

CLUB MED LA ROSIERE
Geen minimum leeftijd


