
                                                                  
 

 

Termos e Condições da “Promoção Quanto Antes Melhor” 

(1) Os descontos apresentados no tarifário são de até 30%, válidos somente para compras nos 
dias 02, 03 e 04 de outubro de 2018 com consumo (Check in)  para os Villages Rio das Pedras, 
Lake Paradise, Itaparica e Trancoso, de 04 de novembro de 2018 a 28 de junho de 2019,de 
acordo com a disponibilidade, condições especiais e períodos específicos. Valores como base 
de consulta. As tarifas podem ser alteradas sem aviso prévio. Lugares limitados. Descontos 
não cumulativos com outras promoções e tarifas especiais vigentes no mesmo período (Exceto 
para compra com aéreo Club Med, adolescentes de 12 a 15 anos e crianças de 0 a 03 anos. 
Nesses casos consultar descontos adicionais). Valores apresentados são por noite/por adulto, 
em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’) incluindo 3 refeições 
com bebidas, bar e snack e todas as atividades de esporte e lazer All Inclusive by Club Med. 
Consulte no tarifário, ou em nossos canais de atendimento, as regras para utilização e estada 
mínima para cada período. As trocas de Village e/ou período, estarão condicionadas a 
disponibilidade, diferença tarifária e às multas/taxas aplicadas pela Cia Aérea (para pacotes 
com aéreo).O cancelamento e/ou alteração do aéreo está sujeito as condições aplicadas 
diretamente pela companhia aérea. Durante o período promocional, não será possível pré 
reservar os lugares. Reservas só poderão ser efetuadas mediante pagamento imediato. 
Consulte-nos sobre a política especial de cancelamento. 

(2) Valor válido por adulto pagante, já possui o desconto de até 30%, incluindo 3 refeições 
com bebidas, bar e snack, todas as atividades de esporte e lazer All Inclusive by Club Med e 
hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). Valores 
referentes a feriados: 

- Novembro: promoção válida para os Resorts Itaparica e Lake Paradise para 4 diárias e para o 
Resort Rio das Pedras para 3 diárias dentro do período de 14/11 a 20/11/2018. 

-  Natal: promoção válida para o Resort Rio das Pedras para 7 diárias e para o Resort Itaparica 
para 5 diárias dentro do período de 19/12 a 27/12/2018. 

- Réveillon: promoção válida para o Resort Lake Paradise para 3 diárias e para os Resorts 
Itaparica e Rio das Pedras para 7 diárias dentro do período de 26/12/18 a 05/12/19.  

- Férias de Janeiro: promoção válida para o Resort Lake Paradise para 5 diárias e para o 
Resort Rio das Pedras para 7 diárias dentro do período de 02/01 a 03/02/2019; para os 
Resorts Trancoso e Itaparica para 7 diárias dentro do período de 27/01 a 03/02/2019. 

- Carnaval: promoção válida para os Resorts Rio das Pedras, Trancoso e Itaparica para 5 
diárias no período de 01/03 a 10/03/2019 e para o Resort Lake Paradise para 5 diárias no 
período de 03/03 a 06/03/2019 

- Semana Santa: promoção válida para os Resorts Rio das Pedras, Lake Paradise, Trancoso e 
Itaparica para 3 diárias dentro do período de 17/04 a 21/04/2019. 

- Corpus Christi: promoção válida para os Resorts Rio das Pedras, Lake Paradise e Itaparica 
para 3 diárias dentro do período de 19/06 a 22/06/2019 e para o Resort Trancoso para 3 
diárias dentro do perído de 20/06 a 22/06/2019. 

Para os Resorts Rio das Pedras e Lake Paradise, as diárias de quinta a domingo possuem 
acréscimo de 20%. Todas as tarifas estão sujeitas a disponibilidade e limitação. Valor poderá 
ser parcelado em até 8 vezes nos cartões Visa, MasterCard, Elo e Dinners e em até 4 vezes 
American Express. As tarifas podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte-nos os demais 
resorts.  Nos Resorts Rio das Pedras e Lake Paradise, as diárias de quinta a domingo possuem 
acréscimo de 20% nas diárias. Todas as tarifas estão sujeitas a disponibilidade e limitação. 
Valor poderá ser parcelado em até 8 vezes nos cartões Visa, MasterCard, Elo e Dinners e em 
até 4 vezes American Express. As tarifas podem ser alteradas sem aviso prévio. 



                                                                  
 
(3) Promoção Criança Convidada: Válida para o Resort Itaparica nos períodos de 17/04/2019 a 
21/04/2019, 19/06/2019 a 23/06/2019 e 19/12/2018 a 26/12/2018, com hospedagem de 1 
(uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada com 1 (um) adulto 100% pagante 
no mesmo apartamento. Para o Resort Lake Paradise, promoção válida para reservas com 
check-in a partir de 02/01/2019 e check-out até 03/02/2019, com hospedagem de 2 (duas) 
crianças (até 11 anos) acompanhadas e acomodadas com 2 (dois) adultos 100% pagantes no 
mesmo apartamento. Sujeito a disponibilidade e limitação. 

(4) Para pacotes comprados com o Club Med (aéreo + Hospedagem) será oferecido mais 10% 
de desconto somente sobre a hospedagem (não incluindo taxas e serviços extras). Tarifas 
disponibilizadas pela cia aérea, com lugares limitados. Confira a disponibilidade de horários 
com nossa central de reservas ou www.clubmed.com.br.  O Club Med não se responsabiliza 
por eventuais atrasos, extravios de bagagens, alteração de rotas e horários ou qualquer outro 
inconveniente eventualmente causado pela companhia aérea em questão. Durante o período 
promocional, não será possível pré reservar os lugares. Reservas só poderão ser efetuadas 
mediante pagamento imediato. As trocas de Village e/ou período, estarão sujeitas a  
diferença tarifária na hospedagem. Para pacotes comprados com aéreo, diferença tarifária e 
penalidades da cia aérea.  Consulte-nos sobre a política especial de cancelamento. 


