
                                                                  
 

 

Termos e Condições da “Promoção Quanto Antes Melhor” 

1) Os descontos para os Resorts Club Med no Brasil e no Caribe são de até 30%, por pessoa, 
válidos somente para compras efetivadas e pagas de imediato nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 
2019, para consumo nas semanas e Resorts previamente selecionados. A promoção “Quanto 
Antes Melhor”, abrange períodos de consumo específicos de hospedagem, de outubro/2019 a 
junho/2020, de acordo com a disponibilidade e condições especiais. As tarifas podem ser 
alteradas sem aviso prévio. Lugares limitados. Desconto válido somente sobre a hospedagem, 
não incide sobre transportes, transfers, seguros, taxa de inscrição ou quaisquer serviços com 
custos extras. Descontos não cumulativos com outras promoções e tarifas especiais vigentes 
no mesmo período. As trocas de resort e/ou período estarão condicionadas a disponibilidade e 
a diferença tarifária. Durante o período promocional, não será possível pré reservar os 
lugares. Reservas só poderão ser efetuadas mediante pagamento imediato. Para os pacotes 
adquiridos nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2019, em caso de cancelamento, haverá incidência 
de 30% de multa e reembolso do saldo, com retenção de taxas. 

2) Os valores apresentados são 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, para os seguintes períodos/resorts:  

Férias de Janeiro: oferta para o resort Lake Paradise com consumo mínimo de 3 diárias, para 
o resort Rio das Pedras com consumo mínimo de 4 diárias e para o resort Trancoso com 
consumo mínimo de 5 diárias,  dentro do período de 26/01/2020 a 02/02/2020. Promoção 
criança convidada válida para o mesmo  período, na hospedagem de 2 (duas) crianças até 11 
(onze) anos acompanhadas e acomodadas com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo 
apartamento. 

Festas de fim de ano: oferta para o resort Lake Paradise com consumo mínimo de 4 diárias e 
para o Resort Rio das Pedras com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 
18/12/2019 a 29/12/2019. Promoção criança convidada válida para o mesmo  período, na 
hospedagem de 2 (duas) crianças até 11 (onze) anos acompanhadas e acomodadas com 2 
(dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento. 

 

Feriados:  

• Proclamação da República: oferta para o Resort Rio das Pedras com consumo mínimo 
de 4 diárias, dentro do período de 14/11/2019 a 20/11/2019. Promoção criança 
convidada válida para o mesmo  período, na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 
(onze) anos acompanhada e acomodada com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo 
apartamento. 
 

• Carnaval: oferta para o Resort Lake Paradise com consumo mínimo de 3 diárias, 
dentro do período de 26/02/2020 a 01/03/2020. Promoção criança convidada válida 
para o mesmo  período, na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos 
acompanhada e acomodada com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo 
apartamento. 
 

• Páscoa: oferta para o Resort Trancoso com consumo mínimo de 3 diárias, dentro do 
período de 08/04/2020 a 12/04/2020. Promoção criança convidada válida para o 
mesmo  período, na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada 
e acomodada com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento. 

 



                                                                  
 

• Tiradentes + São Jorge: oferta para o Resort Trancoso com consumo mínimo de 3 
diárias, dentro do período de 17/04/2020 a 26/04/2020. Promoção criança convidada 
válida para o mesmo  período, na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos 
acompanhada e acomodada com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo 
apartamento. 
 

• Dia do Trabalho: oferta oferta para o Resort Trancoso com consumo mínimo de 3 
diárias, dentro do período de 30/04/2020 a 03/05/2020. Promoção criança convidada 
válida para o mesmo  período, na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos 
acompanhada e acomodada com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo 
apartamento. 
 

• Corpus Christi: oferta oferta para o Resort Trancoso com consumo mínimo de 3 
diárias, dentro do período de 10/06/2020 a 14/06/2020. Promoção criança convidada 
válida para o mesmo  período, na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos 
acompanhada e acomodada com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo 
apartamento. 

 

Os descontos de até 30% já estão inclusos no valor dos pacotes apresentados. Todas as tarifas 
estão sujeitas a disponibilidade e limitação. Valor poderá ser parcelado em até 8 vezes nos 
cartões Visa, MasterCard, Elo e Diners e, em até 4 vezes, no American Express. As tarifas 
podem ser alteradas sem aviso prévio. Consulte-nos sobre demais períodos e resorts. 
Consulte-nos sobre demais condições para consumo nos resorts Club Med Brasil e Caribe. 
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