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Termos e Condições da Black Friday Club Med 2020 

(1) Desconto de até 35% por pessoa, válido para reservas efetuadas e pagas nos dias 24, 25, 26 e 27 de 

novembro de 2020. Condições e consumo para os seguintes resorts e períodos:  

• Resorts no Brasil com até 30% de desconto no período de janeiro a dezembro de 2021 (Club Med 

Rio das Pedras, Club Med Lake Paradise e Club Med Trancoso). 

 

• Resorts no Caribe com até 35% de desconto no período de janeiro a dezembro de 2021 (Club Med 

Les Boucaniers, Club Med Cancun, Club Med La Caravelle, Club Med Miches Playa Esmeralda, Club 

Med Punta Cana, Club Med Sandpiper e Club Med Turkoise). 

 

• Resorts de neve com até 25% de desconto no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 

(Club Med Alpe d'Huez, Club Med Arcs Panorama, Club Med Grand Massif Samoens, Club Med La 

Rosiere, Club Med La Plagne 2100, Club Med Peisey-Vallandry, Club Med Serre-Chevalier, Club 

Med Saint-Moritz Roi Soleil, Club Med Tignes Val Claret, Club Med Val d'Isère, Club Med Valmor el 

e Club Med Val Thorens Sensations).  

Desconto válido somente sobre a hospedagem, não incide sobre transportes, transfers, ou taxa de 

inscrição ou quaisquer serviços com custo extra. Descontos não cumulativos com outros descontos, tarifas 

especiais e/ou outras promoções vigentes no mesmo período, salvo “Promoção criança convidada”. Favor 

nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias. Lugares limitados. Durante o período 

promocional, não será possível pré reservar os lugares. Reservas só poderão ser efetuadas mediante 

pagamento imediato. Em caso de cancelamento dos pacotes adquiridos nos dias 24, 25, 26 e 27 de 

novembro de 2020 na promoção acima, para estadas e serviços, não haverá incidência de multa, desde 

que solicitado até 30 dias antes do check in. Consulte-nos para as demais condições de cancelamento. As 

tarifas podem ser alteradas sem aviso prévio. As condições de cancelamento da estada e serviços poderão 

ser revistas pelo Club Med, caso a pandemia Covid-19 persista. 

(2) Os valores apresentados são por pessoa, 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. Os descontos de até 35% 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. Os valores apresentados são para os seguintes 

resorts e períodos: 

Resorts Brasil: 

Club Med Rio das Pedras: oferta com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 10/01/2021 a 

24/01/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 2 (duas) crianças até 11 (onze) 

anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a 

disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de 

diárias nos demais períodos. 

Club Med Lake Paradise: oferta com consumo mínimo de 3 diárias, dentro do período de 03/01/2021 a 

24/01/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 2 (duas) crianças até 11 (onze) 

anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a 

disponibilidade e limitação de quartos. Para consumo de quinta-feira a domingo há acréscimo de 10% no 

valor da tarifa. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Club Med Trancoso: oferta com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 03/01/2021 a 

24/01/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 2 (duas) crianças até 11 (onze) 

anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a 

disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de 

diárias nos demais períodos. 
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Resorts Caribe: 

Club Med Les Boucaniers: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 

01/05/2021 a 03/07/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 1 (uma) criança até 

11 (onze) anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a 

disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de 

diárias nos demais períodos. 

Club Med Cancun: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 28/08/2021 a 

23/10/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 1 (uma) criança até 11 (onze) anos 

para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a disponibilidade 

e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias nos demais  

períodos. 

Club Med La Caravelle: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 01/05/2021 

a 05/06/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 1 (uma) criança até 11 (onze) 

anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a 

disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de 

diárias nos demais períodos. 

Club Med Miches Playa Esmeralda: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro dos períodos 

de 28/08/2021 a 25/09/2021 e de 02/10/2021 a 16/10/2021. Condição criança convidada válida para os 

mesmos períodos: 1 (uma) criança até 11 (onze) anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, 

acomodados no mesmo apartamento, sujeito a disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar 

para as condições de consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Club Med Punta Cana: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro dos períodos de 28/08/2021 

a 11/09/2021 e de 25/09/2021 a 16/10/2021. Condição criança convidada válida para os mesmos períodos: 

1 (uma) criança até 11 (onze) anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo 

apartamento, sujeito a disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de 

consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Club Med Sandpiper: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 11/09/2021 

a 18/09/2021. Condição criança convidada válida para o mesmo período: 1 (uma) criança até 11 (onze) 

anos para cada 2 (dois) adultos 100% pagantes, acomodados no mesmo apartamento, sujeito a 

disponibilidade e limitação de quartos. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de 

diárias nos demais períodos. 

Club Med Turkoise: oferta válida com consumo mínimo de 5 diárias, dentro do período de 04/09/2021 a 

16/10/2021. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Resorts de Neve:  

As aulas de esqui e snowboard para iniciantes começam obrigatoriamente nas segundas -feiras, e para 

participar das aulas é necessário que a sua estada inicie em um domingo. 

Club Med Alpe d'Huez, Club Med Les Arcs Panorama, Club Med La Rosiere e Club Med Val Thorens 

Sensations: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro do período de 13/12/2020 a 

20/12/2020. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Club Med Serre-Chevalier e Club Med Valmorel: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro 

do período de 03/01/2021 a 24/01/2021. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de 

diárias nos demais períodos. 

Club Med Grand Massif: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro dos períodos de 

03/01/2021 a 17/01/2021 e de 31/01/2021 a 07/02/2021. Favor nos consultar para as condições de 

consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 
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Club Med La Plagne 2100: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro do período de 

03/01/2021 a 17/01/2021. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias nos 

demais períodos. 

Club Med Peisey-Vallandry: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro do período de 

10/01/2021 a 17/01/2021 e de 24/01/2021 a 31/01/2021. Favor nos consultar para as condições de 

consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Club Med Saint-Moritz Roi Soleil: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro dos períodos de 

03/01/2021 a 24/01/2021 e de 31/01/2021 a 14/02/2021. Favor nos consultar para as condições de 

consumo e mínimo de diárias nos demais períodos. 

Club Med Tignes Val Claret: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro do período de 

10/01/2021 a 17/01/2021. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo de diárias nos 

demais períodos. 

Club Med Val d'Isère: oferta válida com consumo mínimo de 7 diárias, dentro dos períodos de 03/01/2021 

a 24/01/2021 e de 07/02/2021 a 14/02/2021. Favor nos consultar para as condições de consumo e mínimo 

de diárias nos demais períodos. 

(3) As medidas de higiene e segurança adotadas pelo Club Med estão alinhadas com as diretrizes emitidas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e são regularmente atualizadas, e sujeitas à ajustes de acordo 

com as leis e diretrizes do país e/ou estado onde os resorts Club Med estão presentes. Nossos resorts 

reservam-se o direito de aplicar os protocolos de saúde, inclusive medição de temperatura obrigatória, 

conforme legislação local. 

Serviço "Mini Club Med"(destinado a crianças de 04 a 10 anos) - por questões de medidas preventivas e de 

segurança, lembramos que o serviço deve ser reservado e regularizado no ato da sua reserva (lugares 

limitados). Sem custo extra. 

 


