Rio Das Pedras
BRASIL

Um Village tranquilo e neocolonial situado na floresta
tropical

Destaques do Resort:
• Partir numa aventura tropical inédita,
à descoberta dos tesouros das florestas
mais diversificadas do mundo
• Passear por um village de estilo colonial
e descobrir os seus novos Quartos Deluxe
renovados
• Permitir que os seus filhos conheçam a
natureza com os G.O’s na "Fazendhina"
• Staying in a Family Suite in the new
Exclusive Collection Space with its
dedicated pool and lounge bar
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Desportos & Atividades**

Desporto Aquático
Com um
custo extra

Aulas de
grupo

Acesso
livre

Aulas de
grupo para
todos os
níveis (podem
ser aplicadas
restrições de
idade)

Escola de Ski Náutico e de
Wakeboard

Canoagem

Idade
Min.
(anos)

Datas disponíveis

8 anos

Sempre

Acesso Livre

Sempre

Desporto Terrestre & Lazer
Com um
custo extra
Escola de Tiro com Arco

Aulas de
grupo
Aulas de
grupo de
iniciação

ü

Escola de Fitness

Escola de Ténis

Basquetebol

Acesso
livre

Aulas de
grupo para
todos os
níveis (podem
ser aplicadas
restrições de
idade)
Acesso Livre

Idade
Min.
(anos)

Datas disponíveis

6 anos

Sempre

16 anos

Sempre

4 anos

Sempre

Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas
***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Desportos & Atividades

Com um
custo extra

Aulas de
grupo

Acesso
livre

Idade
Min.
(anos)

Datas disponíveis

Volei de praia

Acesso Livre

Sempre

Futebol

Acesso Livre

Sempre

Handball

Acesso Livre

Sempre

Voleibol

Acesso Livre

Sempre

Minifootball

Acesso Livre

Sempre

Aulas de
grupo de
iniciação

Sempre

Sala de musculação e de
cardio-training

Acesso Livre

Sempre

Ténis de Praia

Acesso Livre

Sempre

Slackline

Acesso Livre

Sempre

Caminhada Fitness

Entertainment

ü

Sempre

Swimming Pool activities

ü

Sempre

Atelier criação*

ü

No site

Sempre

Petanque (Bolas)

Acesso Livre

Sempre

Ping-pong

Acesso Livre

Sempre

Aulas demonstrativas de
cozinha

Acesso Livre

Sempre

Excursion*

ü

ü

Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas
***Pack green fees para pré-reserva com suplemento
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Infraestruturas

Piscinas
PISCINA PRINCIPAL

PISCINA CALMA

Piscina exterior

Piscina exterior

Aquecida

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

Profundidade (min/max):
1.5m / 2.2m
Esta piscina infinita de água
doce, situada de frente para o
mar, possui dois tanques, entre
os quais um para as crianças.

Esta piscina de água doce
situa-se numa zona calma,
onde poderá fruir de uma
vista agradável para o mar
com toda a tranquilidade.
Acesso reservado a adultos e a
maiores de 16 anos.

PISCINA PARA CRIANÇAS
Piscina exterior
Aquecida
Profundidade (min/max):
0.4m / 1.2m
Piscina de água doce situada
no recinto do Mini Club
Med®, disponível para as
crianças durante o horário de
funcionamento deste último.
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Crianças

Clubes Crianças
Idade

Nome

Actividades incluidas

Actividades a pedido

Datas disponíveis
De 31-03-2020 a 04-04-2020
De 02-05-2020 a 21-05-2020
De 23-05-2020 a 31-05-2020

2 a 3 anos

Petit Club Med®
(2 ao 3 anos)*

Hora do espetáculo

De 04-06-2020 a 24-06-2020
De 27-06-2020 a 06-10-2020
De 15-10-2020 a 17-10-2020
De 21-10-2020 a 11-12-2020
De 19-12-2020 a 08-05-2021
De 31-03-2020 a 04-04-2020
De 02-05-2020 a 21-05-2020
De 23-05-2020 a 31-05-2020

4 a 10 anos

Mini Club Med

Petit Chef Program

De 04-06-2020 a 24-06-2020
De 27-06-2020 a 06-10-2020
De 15-10-2020 a 17-10-2020
De 21-10-2020 a 11-12-2020
De 19-12-2020 a 08-05-2021
De 31-03-2020 a 04-04-2020
De 02-05-2020 a 21-05-2020
De 23-05-2020 a 31-05-2020

11 a 17 anos Junior Club Med

Aulas de grupo

De 04-06-2020 a 24-06-2020
De 27-06-2020 a 06-10-2020
De 15-10-2020 a 17-10-2020
De 21-10-2020 a 11-12-2020
De 19-12-2020 a 08-05-2021

*Sob pedido
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Crianças

Atividades para crianças
Idade

Actividades incluidas

2 a 3 anos

"Big snack" em família

4 a 10 anos

Diversão aquática em família

11 a 17 anos

Diversão aquática em família

Actividades a pedido

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

*Sob pedido
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
O BAR PRINCIPAL
Main bar
O BAR DA JANGADA
THE POOLSIDE BAR
Pool bar
LOUNGE BAR LA RESERVE
COPACABANA BAR
Beach Bar
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Restaurante Principal
Restaurante principal
No centro do Village, este restaurante, totalmente aberto para o exterior,
recebe-o com uma típica decoração brasileira. O calor do lugar é perfeito com
buffets internacionais que poderá desfrutar durante três refeições. As 6 salas
do restaurante são não fumadores. Restaurante decorado com mesas de 4 a
8 pessoas, equipado com cadeiras altas para bebés.

A Jangada
Restaurante de especialidade
Neste restaurante típico, aberto para o exterior e situado na proximidade
da ribeira que atravessa o Village, saboreie os pequenos-almoços e almoços
tardios, e também jantares de especialidades brasileiras. À noite, apenas com
reserva na recepção. Serviço de mesa. Espaço não fumador.

Data de publicação 01/04/2020 a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-se na agência ou no site
do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.
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Alojamento

Deluxe

Superior
Categoria
Superior

Deluxe
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Nome

Highlights

Quarto Superior
- Lado mar

27

Junto ao mar

1-3

Quarto familiar
Superior - Lado mar

37

Zona de dormir
independente para
as crianças, Splitlevel family room

1-5

Quarto Superior

27

Quarto Superior - Lado
jardim, centro Resort

27

Junto ao jardim

1-3

Quarto familiar
Superior

37

Zona de dormir
independente para
as crianças, Splitlevel family room

1-5

Quarto familiar
Superior - Lado
jardim, centro Resort

37

Zona de dormir
independente para
as crianças, Splitlevel family room

4-5

Quarto Superior Acessível a pessoas
com mobilidade
reduzida

27

Zona de dormir
independente
para as crianças

1-5

Quarto Deluxe
- Lado mar

27

Junto ao mar

1-3

Quarto familiar
Deluxe - Lado mar

37

Zona de dormir
independente para
as crianças, Splitlevel family room

1-5

1-3

Casa de Banho

Instalações e serviços

Chuveiro, Lavatórios
duplos, Casas de banho
separadas, Secador
de cabelo, Espelho
de ampliação, Casa
de banho separada
Chuveiro, Lavatórios
duplos, Casas de banho
separadas, Secador
de cabelo, Espelho
de ampliação, Casa
de banho separada
Chuveiro, Casas de banho
separadas, Lavatórios
duplos, Secador de cabelo,
Casa de banho separada
Chuveiro, Secador de
cabelo, Lavatórios duplos,
Casas de banho separadas,
Casa de banho separada
Chuveiro, Lavatórios
duplos, Casas de banho
separadas, Secador
de cabelo, Espelho
de ampliação, Casa
de banho separada
Secador de cabelo,
Chuveiro, Lavatórios
duplos, Casas de banho
separadas, Espelho
de ampliação, Casa
de banho separada
Chuveiro, Secador de
cabelo, Espelho de
ampliação, Lavatórios
duplos, Casas de banho
separadas, Casa de
banho separada
Chuveiro, Casas de banho
separadas, Lavatórios
duplos, Secador de cabelo,
Espelho de ampliação,
Roupão de banho, Casa
de banho separada
Chuveiro, Casas de banho
separadas, Lavatórios
duplos, Secador de cabelo,
Espelho de ampliação,
Roupão de banho, Casa
de banho separada

Serviço de bagagem no
quarto, Serviço de lavandaria
(custo adicional), Toalha de
praia, Serviço de bagagem,
Serviço de limpeza

Serviço de bagagem no
quarto, Serviço de abertura de
cama, Serviço de lavandaria
(custo adicional), Toalha de
praia, Serviço de bagagem,
Serviço de limpeza

Data de publicação 01/04/2020 a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-se na agência ou no site
do Club Med. Imagens indicativas e não contratuais.
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Alojamento

Categoria
Espaço
Exclusive
Collection

10

Casa de Banho

Instalações e serviços

Suite do espaço
Exclusive Collection

Nome
70

Zona de dormir
independente para
as crianças, Sala de
estar separada

Highlights
1-4

Banheira, Chuveiro,
Lavatórios duplos, Casas
de banho separadas,
Roupão de banho,
Chinelos, Secador
de cabelo, Toalheiro
aquecido, Espelho de
ampliação, Produtos
de marca (champô,
gel de banho, loção
corporal, etc.), Casa
de banho separada

Champanhe gratuito no lounge
privado (18h-23h), Almoço
gratuito para os G.M® que
chegarem antes das 15h, Serviço
de bagagem no quarto, Piscina
reservada para os G.M® com
estadia nas suites, Inclui serviço
de quartos para pequeno-almoço
continental, Reserva prioritária
no Club Med Spa, Bar privado e
serviço de snacks no concierge,
Serviço de concierge, Serviço
de abertura de cama, Serviço
de lavandaria (custo adicional),
Toalha de praia, Serviço de
limpeza, Private transfer for
G.M® with transfer package,
Serviço de quartos (com custo
adicional) entre as 11h e as 23h,
Premium Wi-Fi, Priority booking
at the Speciality Restaurant

Suite Penthouse do
espaço Exclusive
Collection

130

Zona de dormir
independente para
as crianças, Sala de
estar separada

1-2

Chuveiro, Lavatórios
duplos, Casas de banho
separadas, Roupão de
banho, Chinelos, Secador
de cabelo, Toalheiro
aquecido, Espelho de
ampliação, Produtos
de marca (champô,
gel de banho, loção
corporal, etc.), Casa
de banho separada

Data de publicação 01/04/2020 a partir da data de publicação e sujeito a alterações. Para obter informações completas e atualizadas, informe-se na agência ou no site
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Space 5T
Descubra o Espaço Luxuoso 5∑ dentro do Village Rio das Pedras 4∑. O espaço 5∑ é ideal
para famílias que estão à procura de privacidade, serviços personalizados e um conforto
premium, sem alterar o espírito pelo que o Club Med é conhecido.

Instalações
PISCINA PRIVATIVA DO ESPAÇO 5∑
Esta piscina infinita de água doce
está exclusivamente reservada a
quem está alojado na Réserve.

Room service,in your room or by the pool, is included from 11 am to 11 pm.
Continental breakfast is included for all rooms from 7.30 to 11 am. Inclusive
of ironing service, on request. The concierge service is there to ensure your
stay at Club Med fulfils all your wishes: - priority access to the all-inclusive
activities and services at the Resort (priority booking at the speciality
restaurant, etc.). - a dedicated contact person to reserve the à la carte
services proposed at the Resort, dry cleaning*, tailor-made excursions*,
wellness treatments* available in your Suite, beauty centre*, etc.). - expert
advice on the excursions*, activities, events and restaurants proposed outside
the Resort. Bar service around the pool, with champagne included in the
evening(1) Exclusive beach with bar service. Minibar restocked daily with soft
drinks. Wifi access throughout the 5 Trident Luxury Space. Priority transfer
from the airport to the Club Med Resort(2).

*At extra cost. (1) Certain brands only, served by the glass, at 6 pm. Alcohol should be consumed with moderation, it can be dangerous for the health. (2)
Only for customers with a Transfer package.
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divirta-se

Excursões
• Escapadelas na natureza : Iguaçu Falls / Ilha Grande / Lopes Mendes
• Relacionar-se com a cultura : Rio the Unique / Paraty and the Green Coast / Another
view of Rio / Rio by night / Coffee farms / Rio Carnaval
• Espírito aventureiro : Rafting

Wellness Area
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Informações práticas

CLUB MED RIO DAS PEDRAS
BR 101 KM 445,5 RODOVIA RIO SANTOS,
MANGARATIBA, RIO DE JANEIRO, Rio de
Janeiro
23860-000, Brazil

A certificação
internacional Green
Globe recompensa os
nossos Villages pelo
compromisso perante
o desenvolvimento
sustentável.

Informações
CHECK-IN/CHECK-OUT

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
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Horários de chegada / partida do Village:
Para todas as estadias, chegada entre as
15 horas e as 20 horas. Em caso de chegada
antecipada e em função da disponibilidade
do Village, poderá almoçar com suplemento.
Quarto disponível a partir do meio-dia.
No dia da partida, deverá deixar o quarto
às 9 horas - saída do Village às 15 horas
(pequeno-almoço e almoço incluídos)
TRANSFERES
Rio de Janeiro Galeao airport (150 min)
Rio de Janeiro Dumont airport (150 min)
Rio de Janeiro Dumont airport - 5T Luxury
Space (150 min)
Rio de Janeiro Galeao airport - 5T Luxury
Space (150 min)
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