
Lake Paradise

Destaques do Resort:

•  Afaste-se de tudo, fique longe da 
multidão, aproveite um lago calmo no 
campo brasileiro.

•  Aperfeiçoe o seu swing no campo de 
golfe de 18 buracos no coração do 
Village.

•  Experimente os desportos aquáticos no 
Lago.

•  Descanse à volta de uma das piscinas ou 
relaxe no Club Med Spa.

•  Prove os sabores da cozinha requintada 
e as especialidades locais com amigos e 
família.

 BRASIL

Este é um paraíso verde à borda do lago no Brasil.
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Desportos & Atividades**

Desporto Aquático

Com um 
custo extra

Aulas de 
grupo

Acesso 
livre

Idade 
Min. 

(anos)
Datas disponíveis

Escola de Vela (durante o 
Inverno)

Aulas de 
grupo de 
iniciação

6 anos Sempre

Escola Paddle Boarding 
(apenas no Inverno)

ü 8 anos Sempre

Caiaque (no Inverno) Acesso Livre Sempre

Desporto Terrestre & Lazer

Com um 
custo extra

Aulas de 
grupo

Acesso 
livre

Idade 
Min. 

(anos)
Datas disponíveis

Escola de trapézio ü 4 anos Sempre

Golf School Principiantes 8 anos Sempre

Escola de Fitness
Aulas de 
grupo de 
iniciação

16 anos Sempre

Escola de Ténis

Aulas de 
grupo para 
todos os 

níveis (podem 
ser aplicadas 
restrições de 

idade)

4 anos Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas

***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Com um 
custo extra

Aulas de 
grupo

Acesso 
livre

Idade 
Min. 

(anos)
Datas disponíveis

Caminhadas
Aulas de 
grupo de 
iniciação

Sempre

Accobranche Acesso Livre Sempre

Aluguer de bicicletas* ü Sempre

Sala de musculação e cardio Acesso Livre Sempre

Basquetebol Acesso Livre Sempre

Futebol Acesso Livre Sempre

Corrida Acesso Livre Sempre

Voleibol Acesso Livre Sempre

Entertainment ü Sempre

Swimming Pool activities ü Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas

***Pack green fees para pré-reserva com suplemento

Desportos & Atividades
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Infraestruturas

Piscinas

PISCINA PARADISE
Piscina exterior

Aquecida

Profundidade (min/max): 
1.2m / 1.7m

Esta piscina de água doce, 
com 540 m² e forma lagunar, 
conta com uma localização 
ideal no centro do Resort.

PISCINA PARA CRIANÇAS
Piscina exterior

Profundidade (min/max): 
0.6m / 0.8m

Situado junto ao Mini Club 
Med®, este tanque fará as 
delícias dos mais pequenos.

 

PISCINA LAKE
Piscina exterior

Profundidade (min/max): 
1.2m / 1.5m

Esta piscina, com 340 m², 
situa-se junto ao centro de 
fitness.

PISCINA INTERIOR
Piscina interior

Aquecida

Profundidade (min/max): 1m / 
1m

Esta piscina, com amplas 
janelas envidraçadas, é o local 
ideal para relaxar com toda a 
tranquilidade depois de voltar 
do banho turco ou da sauna.
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Crianças

*Sob pedido

Clubes Crianças

Idade Nome Actividades incluidas Actividades a pedido Datas disponíveis

2 a 3 anos * Atividades em família Sempre

4 a 10 anos Mini Club Med® Petit Chef Program

De 31-03-2020 a 14-05-2020

De 16-05-2020 a 18-06-2020

De 21-06-2020 a 25-06-2020

De 27-06-2020 a 09-08-2020

De 11-08-2020 a 27-08-2020

De 29-08-2020 a 30-08-2020

De 03-09-2020 a 07-09-2020

De 12-09-2020 a 17-09-2020

De 19-09-2020 a 30-09-2020

De 03-10-2020 a 04-10-2020

De 07-10-2020 a 08-10-2020

De 17-10-2020 a 20-10-2020

De 24-10-2020 a 16-12-2020

De 19-12-2020 a 08-05-2021
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*Sob pedido

Idade Nome Actividades incluidas Actividades a pedido Datas disponíveis

11 a 17 anos Junior Club Med Aulas de grupo

De 31-03-2020 a 14-05-2020

De 16-05-2020 a 18-06-2020

De 21-06-2020 a 25-06-2020

De 27-06-2020 a 09-08-2020

De 11-08-2020 a 27-08-2020

De 29-08-2020 a 30-08-2020

De 03-09-2020 a 07-09-2020

De 12-09-2020 a 17-09-2020

De 19-09-2020 a 30-09-2020

De 03-10-2020 a 04-10-2020

De 07-10-2020 a 08-10-2020

De 17-10-2020 a 20-10-2020

De 24-10-2020 a 16-12-2020

De 19-12-2020 a 08-05-2021

Atividades para crianças

Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

4 a 10 anos Acesso gratuito à vela

11 a 17 anos Acesso gratuito à vela

Serviços crianças

Idade Actividades incluidas & instalações Actividades sob pedido & instalações

2 a 3 anos Babysitting

4 a 10 anos Babysitting

11 a 17 anos My Club Med app

Crianças
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Restaurantes
Restaurante Principal
Restaurante principal

Localizado na margem do lago com uma vista fabulosa sobre a água, este 
restaurante recebe-o a partir do pequeno-almoço até ao jantar para provar 
especialidades brasileiras e uma grande variedade de pratos internacionais do 
seu elegante buffet.

Restaurante de especialidades
Restaurante de especialidade

Almoce com uma adorável atmosfera amigável. Quando cai a noite, reserve 
uma mesa e desfrute de uma experiência de jantar de culinária fabuloso num 
estilo local, com o novo conceito churrascaria.

Bares
BAR PRINCIPAL
Main bar

BAR DA PISCINA
Pool bar

BAR E RESTAURANTE DE 
ESPECIALIDADES
Night Bar

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoria Nome Highlights Casa de Banho Instalações e serviços
Superior Quarto Superior 40 1 - 3 Chuveiro, Secador de 

cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem

Quarto Superior 
- Lado lago

40 Junto ao lago 1 - 3 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Quarto familiar 
Superior

40 1 - 4 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Quarto familiar 
Superior - Lado lago

40 Junto ao lago 1 - 4 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Quarto Superior - 
Acessível a pessoas 
com mobilidade 
reduzida

40 1 - 3 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Quartos Superiores 
comunicantes

80 4 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem

Quartos Superiores 
comunicantes 
- Lado lago

80 Junto ao lago 2 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Deluxe Quarto Deluxe 40 1 - 3 Chuveiro, Roupão 
de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Serviço de abertura de 
cama, Serviço de lavandaria 
(custo adicional), Serviço de 
bagagem, Serviço de limpeza

Quarto Deluxe 
- Lado lago

40 Junto ao lago 1 - 3 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Roupão de banho, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.), 
Casa de banho separada

Serviço de abertura de cama, 
Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem

Quartos Deluxe 
comunicantes

80 2 - 6 Chuveiro, Roupão de 
banho, Secador de cabelo, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Serviço de abertura de cama, 
Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem

Quartos Deluxe 
comunicantes 
- Lado lago

80 Junto ao lago 4 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Roupão de banho, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Alojamento
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Categoria Nome Highlights Casa de Banho Instalações e serviços
Suite Suite 80 Zona de dormir 

independente para 
as crianças, Sala de 
estar separada

1 - 3 Banheira, Chuveiro, 
Lavatórios duplos, Roupão 
de banho, Chinelos, 
Secador de cabelo, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Inclui serviço de quartos para 
pequeno-almoço continental, 
Serviço de abertura de cama, 
Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem, 
Serviço de limpeza, Private 
transfer for G.M® with transfer 
package, Premium Wi-Fi

Alojamento
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Club Med Spa

divirta-se
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CLUB MED LAKE PARADISE
RODOVIA ENGENHEIRO, JUNDIAPEBA-MOGI 
DAS CRUZES SP, State of Sao Paulo
08751-001, Brazil

Faça download da app My 
Club Med
Descubra o dress codes, eventos, 
planta dos Villages, informações 
práticas do resort

e facilite a sua chegada 
com Easy Arrival

Informações

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horários de chegada / partida do Resort: 
Para todas as estadias, chegada entre as 
3 e as 8 da noite. Os G.M® que chegam 
mais cedo podem almoçar a um custo 
extra, sujeito a disponibilidade. Quartos 
disponíveis durante a tarde. Quartos a 
serem desocupados até às 10 horas do dia da 
partida, para partida do Resort às 15 horas 
(café da manhã e almoço incluídos). Se 
algum destes horários mudar, receberá no 
seu quarto os novos horários através do 
"Holiday Rendez-Vous".

TRANSFERES

Congonhas airport (75 min)
Sao Paulo-Guarulhos airport (45 min)
Viracopos airport (120 min)
Congonhas airport - executive car (75 min)
Sao Paulo-Guarulhos airport - executive 
car (45 min)

Informações práticas


