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Termos e Condições das ofertas para o segundo semestre de 2020 

Consulte abaixo os termos e condições das ofertas para consumo no 2o semestre de 2020. Pagamento parcelado em 
até 8 vezes nos cartões Visa, MasterCard, Elo e Diners e, em até 4 vezes, no American Express. 
 
Promoção acompanhante convidado: A cada adulto 100% pagante, 1 (um) acompanhante não paga a estada 
(gratuidade para 1 hóspede por apartamento), observando-se os critérios de acomodação definidos por cada resort. 
Não cumulativa com demais promoções, descontos e/ou tarifas especiais vigentes no mesmo período. Desconto válido 
somente sobre a hospedagem, não incide sobre transporte, transfer, ou taxa de inscrição. Hospedagem em 
apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’), incluindo 3 refeições com bebidas, bar & snack e 
todas as atividades de esporte e lazer All Inclusive Club Med. Os valores divulgados já apresentam a promoção. As 
tarifas acima podem sofrer alterações sem aviso prévio. Lugares limitados, de acordo com a disponibilidade de 
quartos. Promoção válida para os resorts Club Med Rio das Pedras e Club Med Lake Paradise com consumo mínimo de 
3 diárias, de domingo a quinta-feira, dentro dos períodos: de 07/09/2020 a 10/09/2020; de 13/09/2020 a 
17/09/2020; de 20/09/2020 a 24/09/2020; de 27/09/2020 a 01/10/2020; de 04/10/2020 a 08/10/2020; de 
25/10/2020 a 29/10/2020; de 02/11/2020 a 05/11/2020; de 08/11/2020 a 12/11/2020; de 15/11/2020 a 19/11/2020; 
de 22/11/2020 a 26/11/2020; de 29/11/2020 a 03/12/2020; de 06/12/2020 a 10/12/2020; e de 13/12/2020 a 
17/12/2020. E promoção válida para o resort Club Med Trancoso com consumo mínimo de 4 diárias dentro do período 

de 22/11/2020 a 29/11/2020. 

Pacote Home Office: válida somente para os resorts Club Med Lake Paradise e Club Med Rio das Pedras. Wifi premium 
grátis para o adulto 100% pagante e seu acompanhante. A cada adulto 100% pagante, 1 (um) acompanhante não paga 
a estada (gratuidade para 1 hóspede por apartamento), observando-se os critérios de acomodação definidos por cada 
resort. Não cumulativa com demais promoções, descontos e/ou tarifas especiais vigentes no mesmo período. Desconto 
válido somente sobre a hospedagem, não incide sobre transporte, transfer, ou taxa de inscrição. Hospedagem em 
apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’), incluindo 3 refeições com bebidas, bar & snack e 
todas as atividades de esporte e lazer All Inclusive Club Med. Os valores divulgados já apresentam a promoção. As 
tarifas acima podem sofrer alterações sem aviso prévio. Lugares limitados, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Promoção com consumo mínimo de 3 diárias, de domingo a quinta-feira, dentro dos períodos: de 07/09/2020 a 
10/09/2020; de 13/09/2020 a 17/09/2020; de 20/09/2020 a 24/09/2020; de 27/09/2020 a 01/10/2020; de 04/10/2020 
a 08/10/2020; de 25/10/2020 a 29/10/2020; de 02/11/2020 a 05/11/2020; de 08/11/2020 a 12/11/2020; de 
15/11/2020 a 19/11/2020; de 22/11/2020 a 26/11/2020; de 29/11/2020 a 03/12/2020; de 06/12/2020 a 10/12/2020; 
e de 13/12/2020 a 17/12/2020. 
 
Pacote Golfista: válida somente para o resort Club Med Lake Paradise. A cada adulto 100% pagante, 1 (um) 
acompanhante não paga a estada (gratuidade para 1 hóspede por apartamento), observando-se os critérios de 
acomodação em apartamento duplo (categoria “quarto Club”), incluindo 3 refeições com bebidas, bar, snack e todas 
as atividades de esporte e lazer All Inclusive Club Med. Consumo mínimo de 3 diárias, de domingo a quinta-feira, dentro 
dos períodos: de 07/09/2020 a 10/09/2020; de 13/09/2020 a 17/09/2020; de 20/09/2020 a 24/09/2020; de 27/09/2020 
a 01/10/2020; de 04/10/2020 a 08/10/2020; de 25/10/2020 a 29/10/2020; de 02/11/2020 a 05/11/2020; de 
08/11/2020 a 12/11/2020; de 15/11/2020 a 19/11/2020; de 22/11/2020 a 26/11/2020; de 29/11/2020 a 03/12/2020; 
de 06/12/2020 a 10/12/2020; e de 13/12/2020 a 17/12/2020. As tarifas acima podem sofrer alterações sem aviso 
prévio. Descontos não cumulativos com tarifas especiais e/ou outras promoções vigentes no mesmo período. Lugares 
limitados, de acordo com a disponibilidade de quartos. Os valores não incluem taxa de inscrição Club Med, transporte 
ou qualquer outro serviço. Na compra de hospedagem com o Club Med, o cliente tem acesso ao Green fee para 18 
buracos ao custo de (valor por pessoa): R$140.00 por dia (durante segunda, quarta e quinta-feira), Cart (R$ 150,00 – 
por dia ) e Caddie (R$ 70,00 – por dia), sendo certo que esses preços são válidos apenas para Golfistas hospedados no 
Club Med Lake Paradise. O Golfe Lake Paradise funciona de Quarta-feira à Segunda-feira. Durante a Terça-feira o golfe 
permanece fechado.   
 
Parceria Club Med Terravista Golf Course: Preços disponíves no Terravista Golf Course , exclusivo para clientes 
hospedados no Club Med Trancoso. Green Fee diária de R$ 320,00 para 18 buracos, R$ 260,00 – 09 buracos. Valores 
válidos para todos os dias da semana. Pagamentos e reserva diretamente no Terravista Golf Course.   O campo abre de 
segunda a sábado a partir das 7:00hs sendo a última saída para 18 buracos às 14:00hs, e para 09 buracos última saída 
às 15:00hs. Aos domingos e feriados partir das 8:00hs até 14:00hs. Validade da condição especial até 31/12/2021. Ainda 
disponível no Terravista Golfe Course sob demanda:  Aulas e clínicas de golfe disponíveis mediante agendamento e 
disponibilidade de turmas. Pagamentos e reserva diretamente no Terravista Golf Course. 
 
Semana e fins de semana: valor por pessoa, incluindo 3 refeições com bebidas, bar e snack e todas as atividades de 
esporte e lazer All Inclusive by Club Med. Valor não inclui taxa de inscrição Club Med ou qualquer outro serviço extra. 
Favor nos consultar sobre as atividades e serviços com custo extra. As tarifas podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
Sujeito à disponibilidade de quartos. Lugares limitados. Consulte-nos sobre demais períodos de consumo. Promoções 
não cumulativas com demais promoções, descontos e/ou tarifas especiais vigentes no mesmo período. Consulte os 
resorts e períodos abaixo: 
 

• Club Med Rio das Pedras: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 2 diárias, de 
quinta-feira a domingo, dentro dos seguintes períodos: de 05/11/2020 a 08/11/2020; de 12/11/2020 a 
15/11/2020; de 26/11/2020 a 29/11/2020; de 03/12/2020 a 06/12/2020; de 10/12/2020 a 13/12/2020; e de 
17/12/2020 a 20/12/2020. Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto 
‘Club’). 
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• Club Med Lake Paradise: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 2 diárias, de quinta-
feira a domingo, dentro dos seguintes períodos: de 05/11/2020 a 08/11/2020; de 12/11/2020 a 15/11/2020; 
de 03/12/2020 a 06/12/2020 e de 10/12/2020 a 13/12/2020. Hospedagem em apartamento Standard ou 
Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Trancoso: oferta com 20% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 2 diárias, dentro dos 
seguintes períodos: de 02/11/2020 a 19/11/2020 e de 22/11/2020 a 20/12/2020. Hospedagem em 
apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 
Feriados: valor por pessoa, incluindo 3 refeições com bebidas, bar e snack e todas as atividades de esporte e lazer All 
Inclusive by Club Med. Valor não inclui taxa de inscrição Club Med ou qualquer outro serviço extra. Favor nos consultar 
sobre as atividades e serviços com custo extra. As tarifas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Sujeito à 
disponibilidade de quartos. Lugares limitados. Consulte-nos sobre demais períodos de consumo. Promoções não 
cumulativas com demais promoções, descontos e/ou tarifas especiais vigentes no mesmo período. Consulte os resorts 
e períodos abaixo: 

 

Feriado Independência: de 04/09/2020 a 07/09/2020 
 

• Club Med Rio das Pedras: oferta com consumo mínimo de 3 diárias. Hospedagem em apartamento Standard 
ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Lake Paradise: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

Feriado Dia das Crianças: de 09/10/2020 a 18/10/2020 
 

• Club Med Rio das Pedras: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Lake Paradise: oferta com 20% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Trancoso: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 4 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

Feriados Novembro: 

- De 30/10/2020 a 02/11/2020: 

• Club Med Rio das Pedras: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Lake Paradise: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Trancoso: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 
- De 19/11/2020 a 22/11/2020: 
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• Club Med Rio das Pedras: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Lake Paradise: oferta com 10% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Trancoso: oferta com 20% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 3 diárias. Promoção 
criança convidada: válida na hospedagem de 1 (uma) criança até 11 (onze) anos acompanhada e acomodada 
com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de quartos. 
Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

Natal: 

• Club Med Rio das Pedras: oferta com desconto progressivo, para o período de 18/12/2020 a 29/12/2020. 
Consumo de 5 diárias com 10% de desconto já incluso ou consumo de 7 diárias com 20% de desconto já incluso. 
Promoção criança convidada: válida na hospedagem de 2 (duas) crianças até 11 (onze) anos acompanhadas e 
acomodadas com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de 
quartos. Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Lake Paradise: oferta com desconto progressivo, para o período de 18/12/2020 a 28/12/2020. 
Consumo de 4 diárias com 20% de desconto já incluso ou consumo de 5 diárias com 30% de desconto já incluso. 
Promoção criança convidada: válida na hospedagem de 2 (duas) crianças até 11 (onze) anos acompanhadas e 
acomodadas com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de 
quartos. Hospedagem em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Trancoso: oferta com desconto progressivo, para o período de 18/12/2020 a 28/12/2020. Consumo 
de 5 diárias com 10% de desconto já incluso ou consumo de 7 diárias com 20% de desconto já incluso. 
Promoção criança convidada: válida na hospedagem de 2 (duas) crianças até 11 (onze) anos acompanhadas e 
acomodadas com 2 (dois) adultos 100% pagantes no mesmo apartamento, de acordo com a disponibilidade de 
quartos. Hospedagem em apartamento Superior renovado. 

 

Reveillon: de 26/12/2020 a 03/01/2021  

• Club Med Rio das Pedras: oferta com desconto progressivo. Consumo de 5 diárias com 10% de desconto já 
incluso ou consumo de 7 diárias com 20% de desconto já incluso. Hospedagem em apartamento Standard ou 
Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Lake Paradise: oferta com desconto progressivo. Consumo de 4 diárias com 20% de desconto já 
incluso ou consumo de 5 diárias com 30% de desconto já incluso. Hospedagem em apartamento Standard ou 
Superior (antiga categoria quarto ‘Club’). 

 

• Club Med Trancoso: oferta com 20% de desconto já incluso, com consumo mínimo de 7 diárias. Hospedagem 
em apartamento Standard ou Superior (antiga categoria quarto ‘Club’).  

 


