
O SEU DIA NO CLUB MED MUDOU E FICOU

MAIS SEGURO
Pensando na sua segurança e de nossas equipes, 

mudamos a operação de nossos resorts nos mínimos 
detalhes. O espírito Club Med continua o mesmo!  

Quando você e sua família estiverem prontos,  
é assim que vamos recebê-lo.

A MUDANÇA COMEÇA 
NA VIAGEM
Se a sua viagem conta com 
transfer Club Med, ele será assim:

O QUE ACONTECE 
QUANDO VOCÊ  
VAI EMBORA?
Cuidamos de tudo após a saída:

• Motorista com máscara
• Veículo dedicado a cada família
•  Higienização do veículo ao fim

de cada viagem

•  Mais tempo em cada quarto para limpeza profunda
• Lavagem de roupas de cama e banho acima de 75oC
•  Cuidado reforçado nos pontos de contato,

como interruptores, controles remotos,
maçanetas, torneiras e cofres

UM NOVO RESORT
Você vai chegar em um Club Med diferente:

UM QUARTO SEGURO E HIGIENIZADO
Sua família tão protegida como na sua casa:

HORA DO MERGULHO
A piscina estará aberta, mas 
com novas regras:

É HORA DA DIVERSÃO!

Você pode voltar em 
segurança para casa e 
estaremos prontos para 
receber sua família de novo!

ATÉ A 
PRÓXIMA!

• Aferição de temperatura corporal na chegada, ainda dentro do veículo,
e durante a sua estada

• Todas as equipes de máscara e equipe de bagagens com luvas descartáveis
•  Álcool gel em diversos pontos do resort, painéis de acrílico na recepção

e nova ficha de viagem
• Toda a equipe testada regularmente e rigorosamente treinada
• Capacidade do resort reduzida
• Um Higienista trabalhando em cada resort: limpeza e desinfecção constante

•  Desinfecção total do quarto: limpeza com máscaras
e luvas e álcool gel (50 ml) em todos os quartos

•  Sinalização na porta informando quando o quarto estiver higienizado
•  Novos procedimentos de limpeza dos quartos com apoio

e orientação da Ecolab.
• Uso de desinfetante a nível hospitalar
•  Auditoria Room Check com certificação Cristal Standard

International

• Ducha obrigatória antes de entrar
• Distanciamento entre espreguiçadeiras
• Equipe de limpeza dedicada
• Controle de capacidade
• Piscinas infantis fechadas

DIVERSÃO  
A NOITE

• Atividades ao ar livre
•  Eventos espalhados

pelo resort
• Distanciamento nos teatros
•  Mais pontos de

atendimento  dos bares
pelo resort

1. ESPORTES
•  Profissionais dedicados

a higienização de
equipamentos

•  Reorganização da
academia e atividades para
distanciamento

2. SPA
•  Intervalo maior entre as

sessões de atendimento
para limpeza
e desinfecção reforçadas

•  Distanciamento nas salas
de relaxamento

3. MINI CLUB MED
•  Limite de ocupação por faixa etária,

sujeito à lotação e com inscrição prévia
em nossa Central de Reservas

•  Petit Club indisponível, briquedoteca
fechada, medição de temperatura
diária na chegada das crianças

•  Atividades ao ar livre, procedimentos
de limpeza e higienização reforçados

O SABOR DE SEMPRE,  
MAIS SEGURO QUE NUNCA!
•  Buffet substituído preferencialmente por

pratos montados (na hora, do seu jeito!)
• Redução da capacidade
• Distanciamento entre as mesas
• Maior tempo de funcionamento
• Possibilidade de turnos em cada refeição
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SEGUROS
JUNTOS

As medidas sanitárias são sujeitas a ajustes de 
acordo com as leis e diretrizes do país e/ou estado 

onde os resorts Club Med estão presentes. 




