
Trancoso

Destaques do Resort:

•  Testar a sua habilidade em Terravista 
Golfe Course , um dos campos mais 
espetaculares da América do Sul

•  Sucumbir ao prazer do Spa* Biotherm no 
Club Med

•  Partir à descoberta* de Trancoso, Porto 
Seguro ou Arraial da Ajuda

•  O seu filho de 2 anos no Petit Club 
Med®*, num cenário com a história de 
índios brasileiros e a flora local

•  Discovering Trancoso, Porto Seguro and 
Arraial d’Ajuda

 BRASIL

Bem-vindo ao seu bungalow brasileiro entre a floresta e o 
mar
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Desportos & Atividades**

Desporto Terrestre & Lazer

Com um 
custo extra

Aulas de 
grupo

Acesso 
livre

Idade 
Min. 

(anos)
Datas disponíveis

Escola de Tiro com Arco
Aulas de 
grupo de 
iniciação

6 anos Sempre

Escola de Trapézio com 
atividades circenses

Aulas de 
grupo para 
todos os 

níveis (podem 
ser aplicadas 
restrições de 

idade)

4 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

Golfe* ü

Iniciação / 
Intermédios 
/ Todos os 

níveis

15 anos Sempre

Basquetebol Acesso Livre Sempre

Volei de praia Acesso Livre Sempre

Futebol Acesso Livre 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

Voleibol Acesso Livre Sempre

Mini Futebol Acesso Livre Sempre

Fitness walking Sempre

Sala de musculação e de 
cardio-training

Acesso Livre Sempre

Ténis de Praia Acesso Livre Sempre

Slackline Acesso Livre Sempre

Entertainment ü Sempre

Swimming Pool activities

Aulas de 
grupo de 

iniciação / 
Acesso Livre

8 anos Sempre

Ping-pong Acesso Livre Sempre

Aulas demonstrativas de 
cozinha

Sempre

Excursion* ü ü Sempre

*Sob pedido
**sob condições climáticas

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

Desportos & Atividades
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Infraestruturas

Piscinas

PISCINA PRINCIPAL
Piscina exterior

Profundidade (min/max): 1m / 
2m

Esta piscina infinita de 
água doce conta com uma 
localização ideal, no coração 
do Resort.

PISCINA PARA CRIANÇAS
Piscina exterior

Profundidade (min/max): 
0.5m / 1m

Piscina lagunar 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

*Sob pedido

Clubes Crianças

Idade Nome Actividades incluidas Actividades a pedido Datas disponíveis

2 a 3 anos
Petit Club Med® 
(2 ao 3 anos)*

Caminhadas

De 02-05-2020 a 05-05-2020

De 08-05-2020 a 13-05-2020

De 16-05-2020 a 28-05-2020

De 30-05-2020 a 17-06-2020

De 20-06-2020 a 30-09-2020

De 03-10-2020 a 21-10-2020

De 24-10-2020 a 08-05-2021

4 a 10 anos Mini Club Med Hora do espetáculo

De 02-05-2020 a 05-05-2020

De 08-05-2020 a 13-05-2020

De 16-05-2020 a 28-05-2020

De 30-05-2020 a 17-06-2020

De 20-06-2020 a 30-09-2020

De 03-10-2020 a 21-10-2020

De 24-10-2020 a 08-05-2021

11 a 17 anos Junior Club Med Hora do espetáculo

De 02-05-2020 a 05-05-2020

De 08-05-2020 a 13-05-2020

De 16-05-2020 a 28-05-2020

De 30-05-2020 a 17-06-2020

De 20-06-2020 a 30-09-2020

De 03-10-2020 a 21-10-2020

De 24-10-2020 a 08-05-2021
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*Sob pedido

Atividades para crianças

Idade Actividades incluidas Actividades a pedido

2 a 3 anos "Big snack" em família

4 a 10 anos Torneios e jogos em família

11 a 17 anos Torneios e jogos em família

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

No centro do Village, este restaurante de arquitetura local acolhe-o para todas 
as suas refeições. Uma selecção de pratos da cozinha internacional é proposto 
em forma de buffet. Área específica para fumar.  Restaurante mobilado com 
mesas de 4 a 8 pessoas, equipado com cadeiras para bebés.

Restaurante A Lua
Restaurante de especialidade

Ambiente caloroso e íntimo neste restaurante de especialidades que o acolhe à 
noite para terminar de forma perfeita o seu dia entre família ou entre amigos. 
Apenas com reserva junto da recepção. Serviço de mesa. Espaço não fumador. 
Restaurante mobilado com mesas de 2 a 8 pessoas, equipado com cadeiras para 
bebés.

Bares
O BAR PRINCIPAL
Main bar

O BAR DA DISCOTECA
Night-Club Bar

O BAR DA PRAIA
Beach Bar

Restaurantes
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Superior Deluxe

Categoria Nome Highlights Casa de Banho Instalações e serviços
Superior Superior Room 

- Renovated
34 Junto ao jardim 1 - 3 Chuveiro, Casas de banho 

separadas, Secador 
de cabelo, Espelho de 
ampliação, Produtos 
de marca (champô, 
gel de banho, loção 
corporal, etc.), Casa 
de banho separada

Serviço de limpeza a seco 
(custo adicional), Serviço de 
lavandaria (custo adicional), 
Serviço de bagagem, Private 
transfer for G.M® with transfer 
package, Premium Wi-Fi

Interconnecting 
Superior Rooms 
- Renovated

68 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

2 - 6 Chuveiro, Casas de banho 
separadas, Secador 
de cabelo, Espelho de 
ampliação, Produtos 
de marca (champô, 
gel de banho, loção 
corporal, etc.), Casa 
de banho separada

Family Superior 
Room - Renovated

34 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

1 - 4 Chuveiro, Lavatórios 
duplos, Casas de banho 
separadas, Secador 
de cabelo, Espelho de 
ampliação, Produtos 
de marca (champô, 
gel de banho, loção 
corporal, etc.)

Serviço de lavandaria (custo 
adicional), Serviço de bagagem, 
Serviço de limpeza, Private 
transfer for G.M® with transfer 
package, Premium Wi-Fi

Family Superior 
Room - New

61 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

1 - 4 Chuveiro, Lavatórios 
duplos, Espelho de 
ampliação, Produtos de 
marca (champô, gel de 
banho, loção corporal, 
etc.), Secador de cabelo, 
Casas de banho separadas

Serviço de limpeza a seco 
(custo adicional), Serviço de 
lavandaria (custo adicional), 
Serviço de bagagem, Private 
transfer for G.M® with transfer 
package, Premium Wi-Fi

Quarto Superior - 
Centro Resort

34 1 - 3 Casa de banho separada, 
Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.), 
Casas de banho separadas, 
Espelho de ampliação

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

Superior Room 
- Renovated, 
Resort Centre

34 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

1 - 3 Chuveiro, Lavatórios 
duplos, Secador de cabelo, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.), 
Comodidades: acessórios 
(touca de banho, kit de 
produtos de higiene, kit 
de manicure, etc.)

Serviço de limpeza a seco 
(custo adicional), Serviço de 
lavandaria (custo adicional), 
Serviço de bagagem, Private 
transfer for G.M® with transfer 
package, Premium Wi-Fi

Alojamento



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.10 

∑  BRASIL – TRANCOSO

Categoria Nome Highlights Casa de Banho Instalações e serviços
Quarto familiar 
Superior - Centro 
Resort

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

1 - 4 Chuveiro, Casas de banho 
separadas, Secador 
de cabelo, Espelho de 
ampliação, Produtos 
de marca (champô, 
gel de banho, loção 
corporal, etc.), Casa 
de banho separada

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

Quarto Superior 34 Junto ao jardim 1 - 3 Chuveiro, Casas de banho 
separadas, Secador 
de cabelo, Espelho de 
ampliação, Produtos 
de marca (champô, 
gel de banho, loção 
corporal, etc.), Casa 
de banho separada

Quarto familiar 
Superior

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

1 - 4 Casa de banho separada, 
Chuveiro, Casas de 
banho separadas, 
Secador de cabelo, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

Quarto Superior - 
Acessível a pessoas 
com mobilidade 
reduzida

34 1 - 3 Chuveiro, Casas de banho 
separadas, Secador 
de cabelo, Espelho de 
ampliação, 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, Serviço de limpeza

Quartos Superiores 
comunicantes - 
centro Resort

68 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

4 - 6 Casa de banho separada, 
Chuveiro, Casas de 
banho separadas, 
Secador de cabelo, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.)

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

Quartos Superiores 
comunicantes

68 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

4 - 6 Casa de banho separada, 
Chuveiro, Secador de 
cabelo, Espelho de 
ampliação, Produtos 
de marca (champô, 
gel de banho, loção 
corporal, etc.), Casas 
de banho separadas

Deluxe Quarto Deluxe - 
Centro Resort

34 1 - 3 Chuveiro, Casas de banho 
separadas, Roupão de 
banho, Secador de cabelo, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.), 
Casa de banho separada

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

Quarto familiar Deluxe 
- Centro Resort

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

1 - 4 Chuveiro, Casas de banho 
separadas, Roupão de 
banho, Secador de cabelo, 
Espelho de ampliação, 
Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.), 
Casa de banho separada

Quartos Deluxe 
comunicantes - 
centro Resort

68 Zona de dormir 
independente 
para as crianças

4 - 6 Chuveiro, Secador de 
cabelo, Produtos de marca 
(champô, gel de banho, 
loção corporal, etc.), 
Casas de banho separadas, 
Roupão de banho, Espelho 
de ampliação, Casa 
de banho separada

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

Alojamento
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Club Med Spa

Excursões
•  Relacionar-se com a cultura : Trancoso and Arraial d’Ajuda (1/2 day) / Arraial d’Ajuda 

(1/2 day) / Porto Seguro (1/2 day) / Caraiva and Trancoso / Trancoso (1/2 day)

•  Espírito aventureiro : Quad ride (1/2 day) / 4x4 or van with driver

divirta-se
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CLUB MED TRANCOSO ESTRADA MUNICIPAL
KM 18 FAZENDA TAIPE S/N, TRANCOSO, 
PORTO SEGURO BA CEP, State of Bahia - 
Trancoso
45810-000, 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 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

Porto Seguro airport (75 min)

Informações práticas


