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במסיבת עיתונאים שנערכה היום )ד'( הציגה קלאב מד את חופשות הסקי והמועדונים האקזוטיים לפסח הקרוב ואת
הקונספט היוקרתי החדש ,וילות "שלה" הפרטיות והאקסקלוסיביות
 :Categoryתיירות

במסיבת עיתונאים שנערכה היום )ד'( במשרדי קלאב מד בתל אביב הציגו זאב דהאן ,מנכ"ל קלאב מד ישראל וקייט
אמסלם ,מנהלת שיווק קלאב מד ישראל את המותג הבינלאומי "קלאב מד" מנקודת מבט מיוחדת עבור הקהל
הישראלי.
"למי שלא יודע ,קלאב מד זה מקום אליו מגיעים "להתנתק" במועדונים הממוקמים במקומות מבודדים ,רחוק מההמולה
ובסביבת נוף קסומה ובמיוחד ללא "כסף" בכיס .חופשת הכול כלול ,ליהנות מכל פעילות ללא תוספת מחיר ,חוויה,
חוויה ,חוויה" ,אמר זאב דהאן ,מנכ"ל החברה בישראל.
בכל אחד מ 80-מועדוני קלאב מד הפזורים בעולם והמדורגים לפי 5 , 4 ,3 ,קלשונים ,צוות מקצועי ייחודי של  150עד
 G.O 200שמטרתו לשרת את האורחים .צוות הנמצא בבר ,בתוכניות הבידור ,ספורט ויוצר את המפגש עם האנשים,
ובו קלאב מד משקיעה את מירב תשומת הלב.
קלאב מד היא מחלוצות ענף חופשות הסקי בעולם ובישראל וכבר בשנות ה 60-החלה את דרכה בארגון חופשות סקי.
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מגוון של  24מועדוני סקי נמצאים כיום באלפים הצרפתיים ,האיטלקיים והשוויצרים ומציעים חבילות הכול כלול
המקיפות ביותר.
 30אלף ישראלים יוצאים לסקי מידי שנה שקלאב מד חולשת כיום על  40%משוק הסקי בישראל וב 66%-משוק סקי
היוקרה.
מועדוני סקי קלאב מד נבנים כל שנתיים ,שלוש ,כשייחודם היציאה ישירות מהמועדון למסלולי הסקי ומיקודם על פי
קלאבים למשפחות ולמבוגרים בלבד.
הרשת חרטה על דגלה את ערך המשפחתיות ,חופשות הסקי מעניקות להורים שקט נפשי נטול דאגות ,מסגרות הילדים
הייחודיות נבנו ועוצבו במיוחד כדי לספק לילדים )לעיתים  200במועדון( שפע תכניות עשירות ומותאמות לכל קבוצת
גיל ולבניית קשרים עם חברים חדשים.
שיעורי סקי לילדים מועברים ע"י מורי סקי רשמיים ומוסמכים בליווי מדרכי  G.Oדוברי עברית המעניקים שקט נפשי
להורים והנאה מרבית מחופשתם .השנה בחופשת הפסח מציעה קלאב מד  4מועדונים בהם  G.Oדוברי עברית.
חופשת הפסח היא תקופה מושלמת לחופשת סקי בה השמש והשלג נפגשים המזג אוויר אביבי ,המעליות והמדרונות
פנויים יותר והמחירים אטרקטיביים במיוחד .חבילה לאדם לשבוע עולה החל מ 1200-יורו ל 4000-יורו ,כשהממוצע הוא
 1800יורו וכוללת :טיסות ,העברות ישירות משדה התעופה למועדון ,פנסיון מלא ,שעורי סקי וסקי פס .השכרה והתאמת
ציוד ו G.O-דוברי עברית כרוך בתוספת תשלום בתאריכים ובמועדונים מסוימים " .החבילה נראית יקרה אבל
כשמפרקים אותה למרכיבים רואים שאנחנו הכי זולים בגלל שהכול כלול באמת" ,אמר זאב דהאן ,מנכ"ל קלאב מד
ישראל .
למשפחות הנופשות בהרים ולא מעוניינות לגלוש מציעה קלאב מד קונספט חדש  .Ski & Coבו יכולים הנופשים ליהנות
ממגוון פעילויות ספורט חורפיות כמו ,הייקינג ,הליכה נורדית ,אימון גופני ועוד .מסעדת המועדון פתוחה מ 12:00-ועד
 16:00ומאפשרת גמישות לאורחים.
כשמדובר במבוגרים ,קלאב מד היא הרשת מהבודדות בעולם המציעה מועדוני סקי בסדר גודל של  300חדרים
למבוגרים בלבד .מועדון  Val Thorensשיפתח בדצמבר הקרוב הוא אתר הסקי הגדול בעולם של שלושת העמקים
בגובה  2300מטר מעל פני הים ובו  365חדרים.
מתחמי ה 5-קלשונים הנפרדים במועדונים כוללים ,סוויטות בגודל  80- 60מ"ר עם טרקלין נפרד רק לאורחי המתחם,
לעיתים עם בריכה פרטית תוך כדי אפשרות ליהנות מכל שאר הפעילויות במועדון.המחיר בד"כ כפול מחדר רגיל.
לאוהבי יעדים אקזוטיים מציעה קלאב מד חופשות פסח ל 80-מועדונים הפזורים בעולם ,Punta Cana .ברפובליקה
הדומיניקאנית הוא אחד הפופולאריים לישראלים .המועדון נמצא על האי היספניולה וגובל ברצועת חוף באורך 600
מטר ,בדרוג  4קלשונים ומתאים במיוחד למשפחות ומותאם לילדים מגיל  4חודשים .במקום גם "מיני טניס" ,שהוקם
במיוחד לשיעורי טניס לגילאי  5- 4שנים .המחיר החל מ 2470-יורו.
בנוסף ,לאחרונה השיקה החברה קונספט חדש של יוקרה ,וילות ובקתות שלה –  Chaletsהממוקמות במתחם מחוץ
למועדון במטרה להעניק פרטיות.הוילות מצוידות ב 2-4-חדרי שינה ,עוזר אישי שעומד לשירות האורחים ושף פרטי.
המחיר החל מ 8000-ועד  40,000יורו למשפחה.
בחברת קלאב מד ממליצים להזמין מראש לחופשת הקיץ וליהנות מההנחה הגבוה ביותר.
מי שלא מעודכן עדיין לגבי מיקומו המדויק של מועדון קלאב מד שיוקם בישראל ,אל דאגה מציין המנכ"ל" ,נודיע לכם
ברגע שהכול יהיה סגור" .ניחוש קטן? אולי באזור חוף השרון.
https://www.youtube.com/watch?v=T6Mx3TwmtgY
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